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Polowanie jest to:
1. Tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie 

sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej.

2. Łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych za 
zgodą ministra właściwego do spraw środowiska - 
zmierzające do wejścia w jej posiadanie.

3. Kłusownictwo oznacza działanie zmierzające do wejścia w 
posiadanie zwierzyny w sposób nie będący polowaniem 
albo z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania.
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    1. Odbycie (zaliczenie) rocznego stażu w kole łowieckim 
lub ośrodku hodowli zwierzyny;

 
2. odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski 
Związek Łowiecki;

 
3. złożenie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed 
komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek 
Łowiecki.
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  Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień do wykonywania 
polowania:

    1. podstawowe - uprawniające do odstrzału zwierząt 
łownych, z wyjątkiem samców zwierzyny płowej;

 
2. selekcjonerskie - uprawniające do odstrzału wszystkich 
zwierząt łownych; 

3. sokolnicze - uprawniające do łowienia zwierzyny przy 
pomocy ptaków łowczych.
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1. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, posiadający 
      co najmniej uprawnienia podstawowe.

2. Cudzoziemcy, członkowie Unii Europejskiej, jeżeli 
posiadają uprawnienia do wykonywania polowania w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej i złożyli egzamin 
uzupełniający w języku polskim, przed komisją powołaną 
przez Polski Związek Łowiecki.
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 Wykonywanie polowania
1. Polowanie może być wykonywane przez członków Polskiego 
Związku Łowieckiego lub cudzoziemców, o których mowa w art. 42a 
ust. 1, za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
2. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany 
jest posiadać:
1) legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego. Wymóg 
ten nie dotyczy cudzoziemców wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 
ust. 1;
2) pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument 
uprawniający do jej posiadania, jeżeli wykonuje polowanie za pomocą 
broni przeznaczonej do celów łowieckich;
3. zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie 
zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy 
pomocy ptaków łowczych.
4. Do wykonywania polowania indywidualnego jest wymagane, poza 
dokumentami określonymi jw. pisemne upoważnienie wydane przez 
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. 8



1.    Ważna legitymacja członkowska PZŁ.

2.    Pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej.

3.    Pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub 
zarządcę obwodu łowieckiego do wykonywania 
polowania.
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    odbywa się , wyłącznie przy użyciu myśliwskiej broni palnej o lufach 
gwintowanych i kalibrze minimum 5,6 mm oraz stosowanych do niej 
naboi myśliwskich z pociskami półpłaszczowymi, które w odległości 
100 m od wylotu lufy mają energię nie mniejszą niż:

        1. 2500 J przy polowaniu na łosie.

        2. 2000 J przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki.

        3. 1000 J przy polowaniu na sarny, dziki warchlaki i drapieżniki.

    Do wykonywania polowania nie można używać broni 
czarnoprochowej.

     Na zwierzynę jw. z wyjątkiem łosi i jeleni byków, dopuszcza się 
polowanie z broni o lufach gładkich, z użyciem myśliwskich naboi 
kulowych.
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Uważa się, że śrut o średnicy powyżej 4 mm, jest zbyt niebezpieczny

podczas polowań zbiorowych w lesie i nie zaleca się używania go.

    Wpływ na bezpieczeństwo uczestników polowania ma stosowanie 
śrutu odpowiedniej średnicy dla określonego gatunku zwierzyny:

;00” o średnicy 4,25 mm .

;0”   o średnicy 4,00 mm – lisy, jenoty i borsuki w zimie.

;1”   o średnicy 3,75 mm – gęsi.

;2 ”   o średnicy3,50 mm- gęsi, lisy, zające zimą lub dni słotne.

;3 ”   o średnicy 3,25 mm

;4 ”   o średnicy3,00 mm – kaczki, bażanty, zające w dniach pogodnych.

;5 ”   o średnicy 2,75 mm

;6-8” o średnicy 2,5 do 2 mm – kuropatwy, gołębie, jarząbki, króliki.15



   

     Do polowania na drapieżniki, używa się myśliwskich naboi 
kulowych, myśliwskich naboi śrutowych lub naboi 
myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi.
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     Do wykonywania polowania dopuszcza się używanie 
wyłącznie urządzeń optycznych, w których obraz celu 
powstaje w świetle naturalnym i nie jest przetwarzany 
przez urządzenia elektroniczne,

     przy czym znak celowniczy w urządzeniu optycznym 
może być podświetlany. Urządzenie optyczne może 
zawierać dalmierz.

     Ograniczenie to , nie dotyczy lornetek używanych do 
obserwacji.

     Dopuszczone jest dochodzenie postrzałka z użyciem 
sztucznego źródła światła, nieprzytwierdzonego do broni.
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    może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia  o tym 
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w ciągu 12 
godzin od rozpoczęcia poszukiwań, poszukujący może 
korzystać z pomocy naganiacza lub innego myśliwego, a    
także przy pomocy psa prowadzonego na otoku.

     Dopuszcza się poszukiwane postrzałka zwierzyny grubej 
na terenie który nie wchodzi  w skład obwodu łowieckiego 
za zgodą władającego  terenem, z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności. Zgoda może być 
jednorazowa lub wydawana na określony czas lub mieć 
charakter stały.
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    Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która padła 
po strzale w polu widzenia od granicy obwodu łowieckiego 
w którym myśliwy wykonuje polowanie.

    Polowanie na ptactwo może się odbywać pod warunkiem 
korzystania  z ułożonego w tym celu psa, 

     z tym że jeden pies przypada na nie więcej  niż trzech 
myśliwych.
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    1. Licówki.

      2. Zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach 
zaporowych oraz punktach stałego dokarmiania, z 
wyjątkiem uzgodnionych nęcisk.

     3. Zwierzyny z pojazdów silnikowych i zaczepionych do 
nich przyczep, naczep oraz pojazdów konnych oraz łodzi z 
pracującym silnikiem.

     4. Zwierzyny na ogrodzonych poletkach żerowych.

     5. Ptactwa niebędącego w locie, z wyjątkiem; jarząbków, 
gęsi i łysek. 

      6. Celów nierozpoznanych.
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    1. Okaleczonych zwierząt użytych jako wabiki.

      2. Urządzeń  odtwarzających nagrania głosów zwierząt w 
celu wabienia lub płoszenia zwierzyny.

      3. Urządzeń które mogą zabijać lub ogłuszać.

      4. Luster i innych urządzeń oślepiających.

      5. Dymu i gazu do wypłaszania zwierzyny.
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     jest wykonywane przez jednego myśliwego działającego 
niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym 
samym obwodzie łowieckim oraz polowanie na drapieżniki 
przy stogach i norach, wykonywane przez więcej niż 
jednego myśliwego przy udziale podkładacza z psem oraz 
polowanie na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie 
więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa.

     Polowanie przy stogach, to polowanie na drapieżniki z 
udziałem psów, na którym myśliwi zajmują stanowiska 
przy stogach i oddają  strzały wyłącznie do zwierzyny 
odchodzącej od stogów.
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    1. Dziki, piżmaki i drapieżniki łowieckie - przez myśliwego 
wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym. 
celownikiem optycznym oraz lornetkę i latarkę.

     2. Gęsi i kaczki na zlotach i przelotach.

     3. Myśliwi polujący w nocy są zobowiązani do szczególnej 
ostrożności- znać dokładnie teren, nie strzelać w kierunku 
dróg publicznych i osad, przed strzałem osobiście 
rozpoznać cel i teren na linii strzału.
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    1. Wejście w posiadanie zwierzyny, którą określa upoważnienie 
do wykonywania polowania indywidualnego.

      2. Upoważnienie jest drukiem ścisłego zarachowania 
wydawane na jeden obwód w dwóch egzemplarzach, po 
jednym dla myśliwego oraz dla dzierżawcy lub zarządcy 
obwodu łowieckiego.

     3. Wydane upoważnienie może być przedłużone jeden raz.
     4. Myśliwy przekazując do punktu skupu tuszę pozyskanej 

zwierzyny na polowaniu indywidualnym, okazuje 
upoważnienie

     celem dokonania stosownej adnotacji.
     5. Myśliwy ma obowiązek zwrócić wydającemu upoważnienie
     po jego wykorzystaniu, w celu dokonania korekty lub utraty 

terminu ważności. 25



     1. Na terenie obwodu łowieckiego znajduje się jedna książka 
ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

     2. Wpisów w książce ewidencji mogą dokonać wyłącznie myśliwi

     wykonujący polowanie jednak nie wcześniej niż 24godz. przed 
rozpoczęciem polowania lub myśliwi przez nich upoważnieni oraz 
osoby upoważnione przez dzierżawcę lub zarządcę  obwodu łow.

     3. W miejscu wskazanym w książce ewidencji nie może polować w 
tym samym czasie, inny myśliwy bez zgody myśliwego 
wykonującego polowanie.

     4. Dzierżawca lub zarządca jest zobowiązany poinformować 
nadleśniczego pisemnie o miejscu wyłożenia książki oraz danych 
personalnych osób upoważnionych do dokonywania wpisów.

     5. Książka ewidencji jest własnością dzierżawcy lub zarządcy obw.
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     W przypadku pozyskania zwierzyny na polowaniu indywidualnym 

myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym 

upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego:

     1. w odniesieniu do zwierzyny grubej - przed podjęciem czynności 

transportowych;

     2. w odniesieniu do zwierzyny drobnej - niezwłocznie po 

zakończeniu polowania.

     3. Za dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest 

myśliwy wykonujący polowanie.
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    Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania 
indywidualnego oraz ilość i gatunek pozyskanej zwierzyny 
podlega wpisowi w książce ewidencji pobytu myśliwych 
na polowaniu indywidualnym, którą zobowiązani są 
posiadać dla każdego obwodu dzierżawcy i zarządcy 
obwodów łowieckich (w załączeniu wzór książki ewidencji 
myśliwych w łowisku).
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     Polowanie czynne:

    1. Polowanie z podchodu.

    2. Polowanie z podjazdu.

    3. Polowanie z norowcami.

    4. Polowanie na zlotach i przelotach.

    5. Polowanie na deptaka.

    6. Polowanie na podryw z łódki.

    7. Polowanie na brodzonego. 

    8. Polowanie po tropie.
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    Polowanie bierne:

    

    1. Polowanie z zasiadki.

     2. Polowanie na wab.

     3. Polowanie na zlotach i przelotach.

     4. Polowanie na ciągach.
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    1. Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie 
broni i amunicji.

    2. Używana broń powinna być sprawna technicznie.

    3. Broń powinna być przystrzeliwana co najmniej raz w 
roku.

    4. Każdorazowo przed załadowaniem broni należy, 
sprawdzić czy lufy nie są zatkane.

    5. Broń należy zawsze trzymać lufami skierowanymi w 
górę lub w dół; podczas ładowania i rozładowania, 
poruszania się w terenie, w czasie zajmowania miejsca w 
pojeździe lub wychodzenia z niego itp.
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    6.Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w 
obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma 
upoważnienia do wykonywania polowania, przy 
korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w 
czasie przebywania na terenie miast i osiedli broń 
myśliwego musi być rozładowana i znajdować się w 
futerale.

    7. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w 
szczególności; rowy, kładki, płoty, wchodzenie i 
schodzenie z ambony oraz przerwy w polowaniu, podczas 
której broń nie jest odkładana, myśliwy musi usunąć 
naboje z komór nabojowych.

    8. Odłożona w czasie przerwy w polowaniu broń musi być 
rozładowana i być w polu widzenia myśliwego.
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    9. W czasie poruszania się w terenie nierównym, 
zakrzewionym, grząskim, śliskim, w głębokim śniegu, w 
momencie karcenia psa lub odbierania od niego aportu, 
troczenia ptactwa broń musi być zabezpieczona.

    10. Nie celuje się i nie strzela do zwierzyny jeżeli; na linii 
strzału znajdują się ludzie, zwierzęta domowe, budynki lub 
pojazdy, a odległość od nich nie gwarantuje warunków 
bezpiecznego strzału.

    11. Zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień.

    12. Zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 200

    metrów od pracujących maszyn rolniczych i 500 metrów od 
miejsca trwających zebrań publicznych.

    13. Celowanie i oddanie strzału do zwierzyny jest możliwe

    po osobistym i dokładnym rozpoznaniu warunków bezp.
36



    

   

    14. Myśliwy może oddać strzał do zwierzyny znajdującej 
się od niego w odległości nie większej niż:

    40m.- w razie strzału śrutem lub kulą z broni o gładkich 
lufach.

    100m.- w razie strzału kulą z broni o lufach gwintowanych, 
przy wykorzystaniu otwartych przyrządów celowniczych.

    200m.- w razie strzału kulą z broni o lufach gwintowanych, 
przy wykorzystaniu optycznych przyrządów celowniczych.

    15. Przyspiesznika używa się jedynie na polowaniu 
indywidualnym, po dokładnym rozpoznaniu zwierzyny i   
wycelowaniu; jeżeli strzał nie nastąpił, broń należy 
zabezpieczyć, a następnie zwolnić przyspiesznik.

    16. Myśliwy nie może wykonywać polowania po użyciu 
alkoholu lub innych środków odurzających.
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 W ostatnich latach na terenie Polski zauważono 
wzrost przypadków trychinozy u dzików. Należy 
przypuszczać, że wpływ na wzrost liczby przypadków 
zakażeń włośnicą ma wzrastająca liczebność 
populacji dzików a więc rosnące ich pozyskiwanie 
oraz niewłaściwe postępowanie z odpadami po ich 
pozyskaniu. Wszelkie podejrzenia o zakażeniu 
dzikich zwierząt chorobami przenoszonymi na ludzi i 
zwierzęta wymaga szczególnego obchodzenia się z 
patrochami  jako surowcem I (pierwszej ) kategorii. 
Myśliwy ma obowiązek zgłosić ten fakt
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    Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, celem prawidłowego 
unieszkodliwienia zwłok lub jego części.

    Myśliwy nie narusza prawa, pozostawiając w łowisku, 
patrochy zwierząt łownych – zdrowych. Nie mniej należy 
pamiętać, że służby weterynaryjne zalecają ich 
zakopywanie, ze względu na możliwość rozprzestrzeniania 
się chorób pasożytniczych. Pozostawione narogi 
zawierające fragmenty przepony dzików  zakażonych 
włośnicą skonsumowane, przez inne  dziki, stają się 
źródłem zakażenia innych osobników. Larwy włośnia nie 
osiedlają się w mięśniach gładkich, z których zbudowane 
są; jelita i żołądek. Z kolei te mogą być źródłem 
rozprzestrzeniania się pasożytów jelitowych (tasiemce, 
glisty) mogące występować u wszystkich zwierząt 
łownych. Stąd apel do Kolegów Myśliwych jeśli jest to 
możliwe zakopujcie patrochy. 47



   Warto dodać, że podczas „normalnego” odstrzału, należy 
postępować  według Rozporządzenia PEiR nr 853/2004 
załącznik nr III:

1. Po uśmierceniu grubej zwierzyny łownej, należy jak 
najszybciej usunąć żołądek i jelita.

2. Osoba przeszkolona musi dokonać oględzin zwierzęcia i 
usuniętych wnętrzności, celem stwierdzenia czy mięso 
stanowi zagrożenie dla zdrowia. Oględzin należy dokonać 
możliwie jak najszybciej po uśmierceniu zwierzęcia.

3. Mięso grubej zwierzyny łownej można wprowadzić do 
obrotu gdy zwierzę zostanie jak najszybciej przewiezione 
do zakładu obróbki zwierząt łownych, po dokonaniu 
oględzin pkt.2. Wnętrzności przewozi się wraz ze 
zwierzęciem i muszą być oznakowane jako przynależące 
do danego zwierzęcia. 48



4. a) Jeżeli w trakcie oględzin, pkt.2, nie zostaną stwierdzone 
żadne nietypowe cechy, a przed  uśmierceniem nie zostały 
stwierdzone nietypowe zachowania i nie ma żadnych 
podejrzeń co do skażenia środowiska, przeszkolona osoba 
zobowiązana jest załączyć opatrzone numerem 
oświadczenie stwierdzające te fakty. W oświadczeniu musi 
być podana data, czas i miejsce uśmiercenia. W tej sytuacji,

    do korpusu nie trzeba złączać głowy i wnętrzności, z 
wyjątkiem gatunków podatnych na włośnicę.

     b) w innych okolicznościach, do korpusu należy 
obowiązkowo załączyć głowę (z wyjątkiem kłów, poroża 
jeleni i rogów) oraz wszystkie wnętrzności, z 
wykluczeniem żołądka i jelit.
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    Przeszkolona osoba dokonująca oględzin zobowiązana jest 
poinformować właściwe władze o nietypowych cechach, 
nietypowym zachowaniu czy podejrzeniu o skażenie 
środowiska, co uniemożliwiło jej sporządzenie 
oświadczenia zgodnego z pkt. a);

    c) w przypadku braku przeszkolonej osoby do 
przeprowadzenia oględzin określonych w pkt.2, do korpusu 
należy obowiązkowo załączyć głowę (z wyjątkiem kłów, 
poroża jeleni i rogów) oraz wszystkie wnętrzności, z 
wykluczeniem żołądka i jelit.

5. W rozsądnym terminie od czasu uśmiercenia zwierzęcia 
należy przystąpić do schładzania, do osiągnięcia 
temperatury całego mięsa nie wyższej jak 7 ˚ C. Jeżeli 
klimat pozwala, nie ma konieczności aktywnego 
schładzania.

50



6. Podczas transportu należy unikać układania zwierząt na 
stos.

        W związku z tym co zostało powiedziane żołądek i jelita 
zwierzyny grubej oraz wnętrzności od zwierzyny 
drobnej nie podejrzanej o chorobę, można pozostawić w 
miejscu odstrzału.

     Istotne jest, że do tuszy odstrzelonego dzika, którą 
dostarczamy do punktu skupu, należy dostarczyć 
obowiązkowo całą przeponę.

                                                       Darz Bór – J. Pituch
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