Treść jednolita uchwał obowiązujących w K.Ł. GRUNWALD
/stan prawny na dzień 09.06.2018 r./
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji podjęte 13 maja 2006 roku.
Uchwała nr 6/2006
O zasadach wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasadach zagospodarowywania
pozyskanej zwierzyny.
1.

Upoważnienia do polowania indywidualnego wydawane są na równych prawach wszystkim członkom
Koła według zasad i warunków określonych w pkt. 2-14. Upoważnienia wydaje się
z terminami ważności:
a.
b.

2.

- do 15 sierpnia (pierwsza część sezonu),
- do 31 marca (druga część sezonu).

Warunkiem otrzymania upoważnienia do polowania indywidualnego jest:
a.
b.
c.
d.

rozliczenie się z nieaktualnych upoważnień do polowania indywidualnego,
dostarczenie do Łowczego Koła aktualnego zaświadczenia o przystrzeleniu broni myśliwskiej –
najpóźniej do 11 maja każdego roku,
dokonanie wpłaty wszystkich należności do Koła, w tym składki członkowskiej,
wyrażenie chęci polowania na określoną zwierzynę w danym sezonie i obwodzie łowieckim.

2a. Nie zrealizowanie warunku określonego w ust. 2 lit. a w określonym terminie lub posiadanie zaległości
finansowych wobec Koła powyżej 200 zł, skutkuje wstrzymaniem „odstrzału” do czasu dostarczenia
wymaganego zaświadczenia lub dokonania stosownej wpłaty na konto Koła.
3.

Warunkiem otrzymania upoważnienia do polowania indywidualnego na samce zwierzyny płowej jest
spełnienie wymogów określonych w ust. 2 oraz posiadanie uprawnień selekcjonerskich nie obciążonych
sankcjami za naruszenie zasad selekcji osobniczej. Przy wydawaniu upoważnień na odstrzał samców
zwierzyny płowej będzie brana również pod uwagę ilość pozyskanych przez myśliwego w ubiegłym i
bieżącym sezonie: łań, cieląt, kóz, koźląt oraz szkodników łowieckich.

4.

Realizację planu pozyskania nadzoruje Łowczy Koła, który ma obowiązek informowania myśliwych o
wykonaniu planu na dany gatunek zwierzyny łownej, co jest realizowane poprzez przesłanie
stosownych komunikatów SMS w systemie „Gospodarka Łowiecka.
Brzmienie ust. 4 wprowadzone uchwałą nr 15/2018 WZCzK z dn.09.06.2018 r

5.

Myśliwy ma prawo pobrać na użytek własny pozyskaną zwierzynę wpłacając na rzecz Koła należność
zgodnie z poniższym cennikiem:
Lp.

Gatunek zwierzyny

Cena za kg lub sztukę (netto)
Członek Koła

Pozostali

ZWIERZYNA GRUBA:

1.

dziki

2.

zwierzyna płowa z
wyłączeniem samców

3.

samce zwierzyny płowej

cena II klasy tej tuszy, według aktualnego
cena I klasy tej tuszy,
w chwili pobierania tuszy cennika w skupie,
według aktualnego w chwili
pomniejszona o rabat w kwocie do 50 zł (przy czym
pobierania cennika w skupie,
ostateczna cena dzika nie może być niższa niż 15 zł)
cena II klasy tej tuszy, według aktualnego w chwili
cena I klasy tej tuszy,
pobierania cennika w skupie,
według aktualnego w chwili
cena I klasy tej tuszy, według aktualnego w chwili
pobierania cennika w skupie,
pobierania cennika w skupie,
ZWIERZYNA DROBNA:

4.

lisy, jenoty, borsuki, kuny,
norki, tchórze, szopy
pracze

nieodpłatnie
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Lp.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gatunek zwierzyny
piżmaki
zające
dzikie króliki
jarząbki
bażanty
dzikie gęsi
dzikie kaczki
grzywacze
słonki
łyski

Cena za kg lub sztukę (netto)
Członek Koła
5 zł / szt.
25 zł / szt.
20 zł / szt.
5 zł / szt.
10 zł / szt.
25 zł / szt.
5 zł / szt.
5 zł / szt.
5 zł / szt.
5 zł / szt.

Pozostali
10 zł / szt.
50 zł / szt.
40 zł / szt.
10 zł / szt.
30 zł / szt.
50 zł / szt.
10 zł / szt.
10 zł / szt.
10 zł / szt.
10 zł / szt.

Do powyższych cen Koło dolicza podatek VAT.
Brzmienie ust. 5 wprowadzone uchwałą nr 15/2018 WZCzK z dn.09.06.2018 r
6.

Określenie wagi tuszy zwierzyny grubej pobieranej na użytek własny odbywa się poprzez jej zważenie
w punktach skupu:
a) w obwodzie nr 274 – w Starych JABŁONKACH, u Pana Władysława SIWKOWSKIEGO,
b) w obwodach nr 401 i 417 – w Elżbietowie, u p. Alicji PIETRZAK.
Ustaloną wagę potwierdzają podpisami przedstawiciele ww. skupów. W uzasadnionych przypadkach
(np.
nieobecność
wyżej
wymienionych
osób)
wagę
tuszy
zwierzyny
pobranej
na użytek własny może potwierdzić dowolny członek Zarządu Koła.
Brzmienie ust. 6 wprowadzone uchwałą nr 15/2018 WZCzK z dn.09.06.2018 r

7.

Trofeum zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką stanowi
własność myśliwego, który daną zwierzynę pozyskał.

8. Uchylony uchwałą nr 15/2018 WZCzK z dn.09.06.2018 r
9.

Upoważnienia do polowań indywidualnych wystawia Łowczy Koła przy pomocy programu
„Gospodarka Łowiecka”. Wystawione odstrzały, po ich wydrukowaniu, opieczętowaniu
i podpisaniu – w zależności od zapotrzebowania myśliwego wydają:
a. Łowczy Koła
b. Sekretarz Koła;
c. Podłowczy obwodu nr 274;
d. Podłowczy obwodów nr 401 i 417;
lub inni upoważnieni przez Zarząd Koła członkowie Zarządu Koła.

10. uchylony
11. Upoważnia

się Zarząd Koła do wyciągania konsekwencji wobec członków Koła niewywiązujących się
z obowiązku dokonywania rozliczeń z tytułu pozyskania zwierzyny drobnej i grubej.

12. Walne

Zgromadzenie upoważnia Zarząd, w miarę potrzeb finansowych, do sprzedaży zezwoleń na
odstrzały zwierzyny:

a. myśliwym dewizowym,
b. myśliwym Koła i innym członkom PZŁ po cenach komercyjnych, ustalanych uchwałą Zarządu
Koła.
13. Liczba

przewidywanych do odstrzału, w trybie określonym w pkt. 12, samców zwierzyny płowej nie
może przekroczyć: w obwodzie 274 – 25%, a w obwodach 401 i 417 – 50% planu pozyskania.

14. Ilość

wydanych upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego (ilość wpisanej do wszystkich
wydanych zezwoleń zwierzyny) może przewyższać ilość zaplanowanej do odstrzału zwierzyny w
danym obwodzie. Myśliwy przed rozpoczęciem polowania ma obowiązek sprawdzenia ilości
pozyskanej zwierzyny w danym obwodzie, aby zapobiec możliwości przekroczenia planu. Sprawdzenia
tego myśliwy może dokonać w systemie „Gospodarka Łowiecka”. Wykonanie planu pozyskania danej
zwierzyny automatycznie anuluje każde wydane zezwolenie na odstrzał tego gatunku w tym obwodzie.
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15. uchylony
16. Książki

ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w dzierżawionych obwodach
łowieckich prowadzone są w postaci elektronicznej i dostępne poprzez Internet na stronach:
- w obwodzie 274:
http://ekepi.com//wydruki.php?ksiazka_ewidencji=000135837
- w obwodzie 417:
http://ekepi.com//wydruki.php?ksiazka_ewidencji=000137943
- w obwodzie 401:
http://ekepi.com//wydruki.php?ksiazka_ewidencji=000136890

Upoważnia się Zarząd Koła do dokonania, w uzasadnionych przypadkach, zmiany miejsca wyłożenia
książek ewidencji, po uprzednim poinformowaniu wszystkich członków koła.
Brzmienie ust. 16 wprowadzone uchwałą nr 15/2018 WZCzK z dn.09.06.2018 r
18. Uchylony uchwałą nr 15/2018 WZCzK z dn.09.06.2018 r
19.

Myśliwy, który pobiera tuszę dzika na użytek własny zobowiązany jest do zbadania pobranej tuszy u
uprawnionego weterynarza.
Uchwała nr 11/2006

O szkodach oraz dyżurach ochronnych w obwodach łowieckich.
1.

Walne Zgromadzenie zaleca myśliwym – członkom Koła wykonywanie dyżurów ochronnych
w celu ograniczenia szkód łowieckich w dzierżawionych obwodach. Dyżury wykonuje się w okresie
od kwietnia do sierpnia – w ramach polowania indywidualnego na łąkach i polach w rejonach
zagrożonych szkodami. Rejony realizowania dyżurów myśliwy powinien uzgadniać z właściwym
podłowczym lub gospodarzem obwodu.

2.

Zrealizowane dyżury myśliwy ma prawo wpisać do sprawozdania z wykonanych prac gospodarczych
– podlegają one wtedy zaliczeniu jako prace gospodarcze w wymiarze 1 dyżur nocny
– 1 roboczogodzina dla myśliwych miejscowych i 2 roboczogodziny dla myśliwych zamiejscowych.

3.

Uchylony uchwałą nr 9/2016 WZCzK z dn.14.05.2016 r.

4.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Koła do informowania myśliwych o występujących
szkodach łowieckich w dzierżawionych obwodach poprzez przesłanie stosownych informacji SMS w
systemie „Gospodarka Łowiecka”. Myśliwych Koła zobowiązuje się do bieżącego zgłaszania
Łowczemu lub właściwemu Podłowczemu stwierdzonych nowych szkód łowieckich,
przypuszczalnych okresów ich powstania oraz szacowanego rozmiaru tych szkód.
Uchwała nr 14/2006

O regulaminie nadawania członkowstwa honorowego Koła Łowieckiego „Grunwald” przy Komendzie
Głównej Policji w Warszawie.
1.

Członkostwo honorowe Koła Łowieckiego „GRUNWALD" nadaje się za szczególne zasługi łowieckie
i osiągnięcia w zakresie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.

realizacji zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
ochrony przyrody i działania na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny
oraz utrzymania właściwej liczebności poszczególnych jej gatunków,
ograniczenia kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego,
przygotowania i wprowadzenia do Koła zastępu myśliwych młodego pokolenia,
kultywowania i pielęgnowania języka łowieckiego, zasad etyki, kultury, tradycji
i zwyczajów łowieckich,
znaczącego, osobistego dorobku w dziedzinie działalności gospodarczej i organizacyjnej Koła,
zaspokojenia oczekiwań i potrzeb członków i kandydatów Koła oraz ich rodzin.

Członkostwo honorowe Kola nadawane jest wg. następujących zasad:
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a.

członkostwo honorowe Koła może być nadane osobom fizycznym – członkom Koła Łowieckiego
„Grunwald" przy KGP w Warszawie, członkom innych kół łowieckich oraz myśliwym
„niestowarzyszonym”,

b.

członkowstwo honorowe w szczególnych przypadkach może być nadane członkom Koła, także i
pośmiertnie – jako hołd oraz wyraz pamięci i uznania dla dorobku osiągnięć, wielce zasłużonych
dla Koła myśliwych,

c.

członkostwo honorowe Koła nadaje Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego
„GRUNWALD” przy KGP w Warszawie,

d.

myśliwy - przedstawiany do nadania godności Członka Honorowego Koła, musi legitymować się
co najmniej 40-letnim stażem członkowskim w Kole (lub Zrzeszeniu PZŁ)
i być odznaczonym Medalem Zasługi Łowieckiej - co najmniej srebrnym,

e.

uprawnienia wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o nadanie godności Członka
Honorowego posiadają: Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna lub 1/3 ogólnej liczby członków
Koła z zachowaniem trybu przepisu § 57 ust. 2 Statutu PZŁ,

f.

Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna i 1/3 ogólnej liczby członków Koła w okresie trwania kadencji
tj. 5-ciu lat, mogą przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu nie więcej niż dwa wnioski o nadanie
godności członka honorowego; Ograniczenie nie obejmuje wniosków składanych powtórnie,

g.

wniosek Zarządu Koła o nadanie godności Członka Honorowego, rozpatrzony przez Walne
Zgromadzenie negatywnie, może być zgłoszony powtórnie - po upływie 2 lat,
h. uchwały dotyczące nadania członkostwa honorowego Koła wymagają większości 2/3
głosów,
i. po przyjęciu wniosku przez Walne Zgromadzenie, Członkowie Honorowi otrzymują
legitymację Członka Honorowego KŁ „GRUNWALD” podpisaną w imieniu Walnego
Zgromadzenia przez Przewodniczącego lub Sekretarza obrad. W przypadku przyjęcia przez
Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Członka Honorowego,
otrzymają również i odznakę,
j. prowadzenie i przechowywanie „Rejestru Członków Honorowych Koła" i ewidencji
wydanych legitymacji oraz odznak (w przypadku ich ustanowienia) powierza się
Sekretarzowi Zarządu Koła.

3.

4.

Uprawnienia członka honorowego:
a.

Członkowie Honorowi wywodzący się z Koła, zwolnieni są ze składki członkowskiej i opłat na
rzecz Koła oraz z kosztów udziału w imprezach okolicznościowych i polowaniach zbiorowych
organizowanych przez Koło,

b.

Członkowie Honorowi z poza Koła, zwolnieni są z kosztów udziału w imprezach
i polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło. Koszty ich udziału w całości pokrywane
są z funduszu Koła,

c.

Członkowie Honorowi – posiadający uprawnienia selekcjonerskie - upoważnienia do
wykonywania polowania indywidualnego na samce zwierzyny płowej, otrzymują w pierwszej
kolejności,

d.

wszyscy myśliwi i kandydaci Koła otaczają Członków Honorowych, szczególnym szacunkiem i
opieką, okazując im także, gotowość niesienia pomocy w każdej sytuacji.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków
Koła Łowieckiego „GRUNWALD" przy KGP w Warszawie.
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Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji podjęte 19 maja 2007 roku.
Uchwała nr 1/2007
O regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”.
Walne Zgromadzenie Członków Koła zatwierdza niniejszy regulamin obrad w kształcie proponowanym
przez Zarząd Koła.
1.

Zadaniem Walnego Zgromadzenia Członków Koła jest:
a.
b.
c.
d.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Koła,
przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej,
przyjęcie planu pracy Koła oraz preliminarza budżetowego na kolejny sezon łowiecki,
podjęcie innych uchwał.

2.

Obowiązkiem każdego członka Koła i stażystów jest udział w Walnym Zgromadzeniu
oraz obecność członków na Sali obrad w czasie głosowania uchwał.

3.

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków otwiera Prezes Koła, który przeprowadza wybory
Prezydium oraz Przewodniczącego obrad i Sekretarza.

4.

Przewodniczący przy udziale Sekretarza kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.

5.

Do obowiązków przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należą:
a.
b.
c.
d.
e.

prowadzenie obrad zgodnie z przyjętym porządkiem i regulaminem,
sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania
uchwał, a więc prawomocności obrad,
kierowanie dyskusją i utrzymywanie dyscypliny obrad,
poddawanie pod głosowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad,
zarządzanie przerw w obradach.

6.

Przebiegu obrad sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. Protokół podlega
zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

7.

Walne zgromadzenie w głosowaniu wybiera 3 osobową Komisję Uchwał i wniosków,
która przygotowuje projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, uwzględniając zgłaszane
w trakcie obrad wnioski i propozycje.

8.

Przewodniczący obrad przedstawia porządek obrad.

9.

Walne Zgromadzenie głosowaniem zatwierdza protokół z poprzedniego Zgromadzenia.

10. Przewodniczący obrad udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń.
11. Wystąpienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 10 minut.
12. Przewodniczący obrad ma prawo odebrać głos dyskutantowi w przypadkach:
a.
b.
c.

przekroczenia ustalonego limitu czasu wypowiedzi,
jeżeli wypowiedź odbiega od tematu będącego przedmiotem obrad,
wypowiedzi uwłaczającej powadze Walnego Zgromadzenia czy godności członka PZŁ.

13. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
14. Głosowania odbywają się jawnie poprzez poniesienie ręki albo w trybie tajnym zgodnie
z przepisami § 169 ust. 2 i 3 Statutu PZŁ.
15. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, głosowanie powtarza się.
16. Przewodniczący ma prawo wykluczyć z obrad osobę będącą
lub utrudniającą w inny sposób prowadzenie obrad.

pod wpływem alkoholu
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Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji podjęte 17 maja 2008 roku.
Uchwała nr 7/2008
O pokrywaniu części kosztów szkoleń psów myśliwskich
1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do podejmowania decyzji w przedmiocie pokrywania
części kosztów szkoleń psów myśliwskich, których właściciele – Członkowie K.Ł. „GRUNWALD” –
zobowiążą się do ich wykorzystywania na polowaniach.
2. Na powyższy cel ustala się limit roczny w wysokości 2 tyś. zł.
3. Pokrycie części kosztów, o których mowa w ust. 1, odbywa się na pisemny wniosek myśliwego –
właściciela psa – skierowany do Zarządu Koła i realizowane jest poprzez opłacenie faktury
wystawionej przez firmę szkolącą psa myśliwskiego.
Uchwała nr 8/2008
O upoważnieniu Zarządu Koła do zakupu nieruchomości
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do podjęcia działań zmierzających do zakupu
gruntów lub innych nieruchomości w ramach środków finansowych posiadanych na lokatach bankowych.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji podjęte 8 maja 2010 roku.
Uchwała nr 10/2010
O zasadach ustalania Króla Sezonu
1.

W każdym sezonie łowieckim ustala się KRÓLA SEZONU ŁOWIECKIEGO oraz KRÓLA LISIARZY
SEZONU ŁOWIECKIEGO.

2.

KRÓLA i V-ce KRÓLI SEZONU ŁOWIECKIEGO ustala Zarząd Koła na podstawie ilości pozyskanej
zwierzyny grubej i drobnej przez myśliwego – członka koła w danym sezonie łowieckim. Ustalając
Króla Sezonu, Zarząd koła bierze również pod uwagę przestrzeganie i realizację przez myśliwego
obowiązków określonych w § 41 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego – w tym w szczególności
przestrzeganie prawa łowieckiego, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i Koła, a także dobrych
obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej oraz zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt
łownych.

3. Uchylony uchwałą nr 9/2016 WZCzK z dn.14.05.2016 r.
4. Uchylony uchwałą nr 9/2016 WZCzK z dn.14.05.2016 r.
5.

Królem lisiarzy sezonu łowieckiego zostaje myśliwy który pozyska najwięcej lisów w danym sezonie
łowieckim.

6.

Król sezonu i król lisiarzy sezonu honorowani są medalami (dyplomami).
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Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji podjęte 14 maja 2011roku.
Uchwała nr 8/2011
O akceptacji propozycji zarządu Koła dotyczącej zakupu traktora.
Walne Zgromadzenie akceptuje propozycję Zarządu Koła dotyczącą zakupu traktora z napędem
na 4 koła. Traktor powinien mieć możliwość dołączania ładowacza czołowego TUR i pługu do odśnieżania
(i ewentualnie posiadać ten sprzęt w komplecie).
Na powyższy cel przewiduje się kwotę do około 53 tyś. złotych.
Uchwała nr 9/2011
O programach odbudowy populacji zająca i kuropatwy.
Walne Zgromadzenie akceptuje propozycję Zarządu Koła dotyczącą prowadzenia w Kole
programów odbudowy populacji zająca i kuropatwy. Celem prowadzenia powyższych programów, ustala
się niżej wymienionych Kolegów jako koordynatorów:
1. Programu odbudowy populacji zająca – Tomasz PIETRZAK;
2. Programu odbudowy populacji kuropatwy – Cezary BARTCZAK.
Do zadań i uprawnień koordynatorów należy miedzy innymi:
− przedstawienie propozycji zarządowi Kola w zakresie programu, a w szczególności dotyczące
pozyskiwania zwierzyny do introdukcji, miejsc zasiedlania w obwodzie, miejsc dokarmiania oraz
rodzaju karmy;
− nadzorowanie realizacji programu i ocenianie jego skuteczności w ujęciu rocznym;
− składanie sprawozdań z realizacji programu do Zarządu Koła w terminie do 15.03. każdego roku.
Walne Zgromadzenie ustala wstrzymanie realizacji polowań na zające i kuropatwy do czasu
poprawy stanów ich populacji.
Zobowiązuje się Zarząd Koła do przeprowadzenia - po upływie 3 lat od uruchomienia programu
odbudowy zająca - szczegółowego monitoringu stanu populacji zająca w dzierżawionych obwodach 401
i 417.
Uchwała nr 12/2011
O uczestnictwie członków Koła w Walnych Zgromadzeniach
Zobowiązuje się członków Koła do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach. W przypadku
niemożliwości uczestnictwa w WZCzK myśliwy informuje o tym Prezesa lub Łowczego Koła
z wyprzedzeniem minimum 24 godzinnym. Nieusprawiedliwione nieuczestnictwo członka Koła w
Walnym Zgromadzeniu może być brane pod uwagę przez Zarząd Koła przy wydawaniu zezwoleń do
wykonywania polowań indywidualnych.
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Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji podjęte 8 maja 2012 roku.
Uchwała nr 12/2012
Uchylona uchwałą nr 15/2018 WZCzK z dn.09.06.2018 r

Uchwała nr 13/2012
W sprawie przystąpienia do „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie
mazowieckim” oraz zadania „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej-kuropatwy w wybranych obwodach
łowieckich Zarządów Okręgowych PZŁ z Województwa Mazowieckiego”
Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD” przy KGP w Warszawie
akceptuje przystąpienie do „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie
mazowieckim”, którego celem głównym jest przywrócenie zrównoważonego rozwoju środowiska
przyrodniczego poprzez zachowanie regresu liczebności populacji 3 gatunków zwierzyny drobnej (zająca,
kuropatwy, bażanta) i odbudowę stanu liczebnego tych populacji.
Walne Zgromadzenie akceptuje warunki przystąpienia do ww. programu, w tym warunek
dotyczący wstrzymania realizacji odstrzałów zajęcy i kuropatw przez okres trwania programu.
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „GRUNWALD” przy KGP w Warszawie w związku
z przystąpieniem do zadania „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej-kuropatwy w wybranych obwodach
łowieckich Zarządów Okręgowych PZŁ z Województwa Mazowieckiego” postanawia zawiesić polowania
na kuropatwy na okres 5 lat od zakończenia zadania tj. do dnia 30.06.2018 roku w obwodzie nr 401.
Dla celów reprezentowania Koła w sprawach związanych z prowadzeniem ww. programów
WZCzK wyznacza Kol. Cezarego BARTCZAKA.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji podjęte 18 maja 2013 roku.
Uchwała nr 7/2013
O nadaniu członkostwa honorowego.
Walne Zgromadzenie Członków Koła, działając na podstawie § 53 pkt 18 Statutu Polskiego Związku
Łowieckiego, oraz Uchwały nr 14/2006 O regulaminie nadawania członkostwa honorowego Koła
Łowieckiego „Grunwald” przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie nadaje godność Członka
Honorowego Koła Łowieckiego „GRUNWALD" koledze Eugeniuszowi LATKOWSKIEMU.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji podjęte 17 maja 2014 roku.
Uchwała nr 7/2014
W sprawie kwatery myśliwskiej w Jadaminach.
Walne Zgromadzenie Członków Koła, działając na podstawie § 53 pkt 8, 12 i 15 Statutu Polskiego
Związku Łowieckiego, postanawia:
1. Zobowiązać Zarząd Koła do rezygnacji z dzierżawy kwatery myśliwskiej od Nadleśnictwa Stare
Jabłonki z zachowaniem określonych w umowie dzierżawy terminów wypowiedzenia.
2. Zobowiązać Zarząd Koła do podjęcia działań zmierzających do budowy kwatery myśliwskiej na
zakupionej w 2013r. działce w Jadaminach (nr ewidencyjny 3/18).
3. Powołać Zespół Ekspertów ds. Budowy Kwatery w składzie:
1) Cezary BARTCZAK
2) Tadeusz DZIURNY
3) Paweł SZOTT
Zadaniem Zespołu będzie przygotowanie i prowadzenie inwestycji, z tym że wszystkie
podejmowane przez Zespół czynności wymagają akceptacji Zarządu Koła.
Zespół będzie okresowo składał sprawozdania z postępów prac – każdorazowo na Walnym
Zgromadzeniu Członków Koła oraz według bieżących potrzeb na Posiedzeniach Zarządu Koła -.
4. Budowę kwatery prowadzić w 3 etapach:
1) Etap I
– budowa stanu surowego zamkniętego – pierwszy rok budowy
2) Etap II – wykończenie „pod klucz” (czyli do zamieszkania) parteru budynku – drugi rok
budowy
3) Etap III – wykończenie „pod klucz” (czyli do zamieszkania) poddasza - wg możliwości
finansowych Koła
Pozostawić do decyzji Zarządu Koła wielkość i rozkład pomieszczeń budynku, ich przeznaczenie
i usytuowanie oraz wyposażenie mając na względzie spełnienie wymogów kwatery myśliwskiej.
Niezależnie od ww. etapów prowadzić prace związane z zagospodarowaniem terenu działki.
5. Na budowę kwatery przeznacza się środki będące w dyspozycji Koła i specjalnie w tym celu
pozyskane z tym, że finansowanie budowy kwatery nie może naruszyć zgromadzonych środków
finansowych Koła poniżej 100 tyś złotych.
6. Celem pozyskania dodatkowych środków finansowych na budowę oraz utrzymanie kwatery ustala
się dodatkowe świadczenie pieniężne od każdego członka Koła w wysokości 1.000 zł., płatne
w trzech ratach:
1) I rata w wysokości – 350 zł. płatna do 30.10.2014 r.,
2) II rata w wysokości – 350 zł. płatna do 30.06.2015 r.,
3) III rata w wysokości – 300 zł. płatna do 30.06.2016 r.
Powyższe świadczenie wymagane będzie, w trakcie budowy i po jej zakończeniu, również od
nowoprzyjmowanych do Koła myśliwych z celowym przeznaczeniem na pokrycie kosztów
związanych z eksploatacją kwatery. Świadczenie to jest niezależne od opłaty wskazanej
w pkt 1 Uchwały nr 8/2006 z dnia 13 maja 2006 r. „O wysokości wpisowego, składek członkowskich
i innych opłat wnoszonych na rzecz Koła, a także sposobie i terminie ich uiszczania”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji podjęte 14 maja 2016 roku.
Uchwała nr 8/2016
O powołaniu „Pocztu Sztandarowego” Koła Łowieckiego „Grunwald” przy Komendzie Głównej Policji.
1.

Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „GRUNWALD” przy Komendzie Głównej Policji
w Warszawie, działając na podstawie § 53 pkt 20 w związku z § 9 ust 2 pkt. 2 Statutu Polskiego
Związku Łowieckiego, powołuje Poczet Sztandarowy Koła w niżej wymienionym składzie:
1) Cezary BARTCZAK
2) Marek MISIAK
3) Maciej MODRZEJEWSKI
4) Wojciech NAGÓRNIEWICZ
5) Kamil KAŹMIERSKI

2.

Wyznaczonych członków Pocztu Sztandarowego upoważnia się i zobowiązuje do uczestnictwa
w uroczystościach zgodnie z decyzją Zarządu Koła, w tym w szczególności:
1) walnych zgromadzeniach Koła,
2) uroczystościach rocznicowych w okręgach i w Kole,
3) pogrzebie myśliwego Koła,
4) okręgowych zjazdach delegatów PZŁ, na zaproszenie ORŁ,
5) uroczystościach państwowych, samorządowych, religijnych
regionalnych (na zaproszenie), jeżeli wymaga tego dobro PZŁ,

i

innych

uroczystościach

6) innych uroczystościach, np. w otwarciach i zamknięciach wystaw łowieckich, festiwalach
myśliwskich itp.
3.

Wyznaczeni Członkowie Pocztu Sztandarowego występują w wymienionych w ust. 2 uroczystościach
w strojach organizacyjnych PZŁ. Ponadto zobowiązuje się ich do znajomości „Ceremoniału
sztandarowego Polskiego Związku Łowieckiego”, w tym w szczególności do znajomości komend i ich
praktycznego wykonywania z uwzględnieniem właściwych chwytów sztandarem.

4.

Zobowiązuje się Zarząd Koła do zakupu dla każdego z wyżej wymienionych członków Pocztu
Sztandarowego stroju organizacyjnego w ramach budżetu koła na sezon 2016/17 (lub sezony kolejne),
zgodnego ze wzorem określonym przez Naczelną Radę Łowiecką.

5.

Upoważnia się Zarząd Koła do zawierania odpłatnych, jednorazowych umów z sygnalistą, w celu
odgrywania przez niego sygnałów łowieckich podczas uroczystości – według bieżących potrzeb.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji podjęte 13 maja 2017 roku.
Uchwała nr 9/2017
O wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych na rzecz Koła, a także sposobie
i terminie ich uiszczania.
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „GRUNWALD” przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie,
działając na podstawie § 53 pkt 8 i 9 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego ustala co następuje:
§1
1.

Wpisowe do Koła wynosi dziesięciokrotność składki rocznej do PZŁ, obowiązującej w chwili złożenia
deklaracji członkowskiej.
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2.

W przypadku nie przyjęcia kandydata do Koła Zarząd zobowiązany jest zwrócić opłatę wpisową
w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia Zarządu na którym odmówiono przyjęcia, niezależnie od tego czy
złożone będzie odwołanie od tej decyzji.
§2

1. Składki członkowskie na rzecz Koła wynoszą:
Składka normalna
Składka ulgowa

– 50 zł miesięcznie, tj. 600 złotych rocznie
– 25 zł miesięcznie, tj. 300 złotych rocznie

2. Składka członkowska płacona jest w dwóch równych ratach z następującymi terminami płatności:
- do 30.04. sezonu łowieckiego – za okres od 01.04 do 31.08;
- do 15.08. sezonu łowieckiego – za okres od 01.09 do 31.03.
3. Składka ulgowa przysługuje młodzieży uczącej się, o ile osoby te nie ukończyły 25 roku życia
oraz myśliwym, którzy ukończyli 70 rok życia (począwszy od miesiąca, w którym ukończyli 70 rok
życia).
4. Myśliwych Koła, którzy w sezonie łowieckim przyczynili się do realizacji rocznych planów
łowieckich w dzierżawionych obwodach w zakresie pozyskania zwierzyny płowej, zwalnia się w
kolejnym sezonie ze składek członkowskich w części zależnej od ilości i gatunku pozyskanej
zwierzyny
zgodnie
z poniższym zestawieniem:
Lp.

Gatunek i płeć
pozyskanej zwierzyny

Wysokość zwolnienia
za pozyskaną sztukę zwierzyny

1.

jeleń łania

100 zł

2.

jeleń cielę

60 zł

3.

sarna koza

50 zł

4.

sarna koźlę

50 zł

5. Zwolnienia, o których mowa w ust. 4, nie mogą przekroczyć pełnej wysokości składki członkowskiej
i nie mogą być przesunięte na kolejny sezon łowiecki.
6. Z obowiązku płacenia składek członkowskich na rzecz Koła zwalnia się w całości:
a) Honorowych członków PZŁ lub Koła;
b) strażników łowieckich będących członkami Koła Łowieckiego „GRUNWALD”;
c) myśliwych Koła, którzy osiągnęli 80 rok życia.
§3
1. Członkowie koła wnoszą opłatę na bieżące prace gospodarcze, organizowane i zlecane przez Zarząd
Koła w dzierżawionych obwodach, w wysokości 450 zł za sezon łowiecki.
2. Z obowiązku wpłaty wskazanej w ust. 1 kwoty, zwalnia się w pełnej wysokości tej kwoty niżej
wymienionych myśliwych:
−
−
−
−
−

myśliwych, którzy w bieżącym sezonie łowieckim przepracowali na rzecz Koła co najmniej 30
godzin prac gospodarczych;
członków Zarządu Koła oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
Honorowych Członków Koła;
myśliwych, którzy do końca poprzedniego sezonu łowieckiego ukończyli 70 lat życia;
myśliwych, którzy na ich indywidualny wniosek np. ze względu na chorobę uniemożliwiającą
wykonywanie prac gospodarczych zostali zwolnieni z wykonywania prac gospodarczych uchwałą
Zarządu;
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−

myśliwych, którzy przez minimum dwie pełne kadencje pełnili w Kole Łowieckim
„GRUNWALD” funkcje członka Zarządu Koła lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Myśliwych, którzy w roku gospodarczym wykonali mniej niż 30 godzin prac gospodarczych, zwalnia
się z opłaty określonej w ust. 1 w wysokości kwoty proporcjonalnej do ilości przepracowanych godzin.
4. Terminem wymagalności opłaty na bieżące prace gospodarcze w roku gospodarczym jest dzień
15 marca.
5. Terminy realizacji oraz zakres prac gospodarczych ustala Zarząd Koła i informuje o tym myśliwych
za pośrednictwem programu Gospodarka Łowiecka (GŁ) – poprzez SMS lub e-mail.
6. Po wykonaniu prac gospodarczych zleconych przez Zarząd, dokonuje się rejestru tych prac w systemie
Gospodarka Łowiecka i informację tę udostępnia zainteresowanym członkom Koła (w systemie GŁ).
7. Myśliwy może również wykonywać prace gospodarcze indywidualnie. Z wykonanych prac myśliwy
sporządza wówczas sprawozdanie zgodnie z wzorem określonym przez Zarząd Koła i na bieżąco
przedstawia je Zarządowi do oceny. Sprawozdania z prac złożone po 15 lutego nie będą uwzględniane.
Prace wykonane po tym terminie zaliczane są do nowego sezonu łowieckiego.
8. Pod pojęciem prac gospodarczych wykonywanych indywidualnie rozumie się wszelkie czynności
wykonywane osobiście lub zlecone innym osobom (zlecenie takie nie może wówczas obciążać budżetu
Koła) – w szczególności określone w § 34 pkt 1-3 oraz 6-9 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.
Do prac gospodarczych zalicza się również przekazane nieodpłatnie na rzecz Koła karmę
(przeznaczaną na dokarmianie zwierzyny), materiały siewne oraz nawozy na poletka uprawiane przez
Koło, inne materiały, przedmioty i urządzenia służące gospodarce łowieckiej i Kołu.
9. Zarząd Koła dokonuje oceny złożonych sprawozdań na posiedzeniach Zarządu. Oceniając
sprawozdania Zarząd dokonuje w szczególności:
a. Oceny złożonego sprawozdania pod względem prawidłowości wykazanych ilości godzin
przeznaczonych na realizację poszczególnych czynności wpisanych do sprawozdania
oraz wykazanych w sprawozdaniach świadczeń rzeczowych;
b. Oszacowania wartości przekazanych na rzecz Koła świadczeń rzeczowych w przeliczeniu
na liczbę godzin (wg zasady, że wartość 15 zł to 1 godzina pracy);
c. Określenia ostatecznej liczby godzin prac zaliczonych każdemu myśliwemu.
10. Po sprawdzeniu sprawozdań Zarząd dokonuje rejestracji godzin w systemie Gospodarka Łowiecka.
§4
1. Ustala się opłaty za pobyt w kwaterze myśliwskiej w Jadaminach w wysokościach:
− 15 złotych za każdą dobę pobytu – dla myśliwych Koła
− 30 złotych za każdą dobę pobytu – dla gości Koła
2. W uzasadnionych przypadkach – w szczególności gdy korzystanie z kwatery myśliwskiej związane
jest z organizacją i uczestnictwem w zorganizowanych pracach gospodarczych lub zabezpieczeniem
polowań dewizowych – ww. opłat nie nalicza się. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Koła.
3. O zamiarze korzystania z kwatery przez gościa, zapraszający informuje Łowczego Koła przed
wyjazdem do łowiska.
§5
1. Traci moc uchwała nr 8/2006 Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji z dnia 09.05.2006 r. O wysokości wpisowego, składek członkowskich
i innych opłat wnoszonych na rzecz Koła, a także sposobie i terminie ich uiszczania.
2. Traci moc uchwała nr 8/2013 Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji z dnia 08.05.2013 r. W sprawie obowiązkowych prac gospodarczych.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2017 r.
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Uchwała nr 11/2017
Sprawy organizacyjne.
Walne Zgromadzenie Członków Koła, działając na podstawie § 53 pkt. 20 w związku z § 53 pkt. 6 Statutu
Polskiego Związku Łowieckiego, ustala co następuje:
1.

Koszty polowań zbiorowych pokrywa Koło, z tym że koszty naganki pokrywają myśliwi
uczestniczący w polowaniu.

2.

W odniesieniu do zbiorowego polowania wigilijnego na zające Zarząd nie będzie ograniczał liczby
uczestników.

3.

Tytułem zwrotu części kosztów wyjazdów służbowych własnymi środkami lokomocji w celu
załatwiania spraw związanych z gospodarką łowiecką bądź ochroną środowiska Zarząd może
przydzielać tzw. limity kilometrów i wypłacać wynikające z tego tytułu należności wg stawek
określonych w odrębnych przepisach. Podstawę do wypłaty stanowi złożone przez myśliwego
oświadczenie wg ustalonego wzoru.

4.

Myśliwym członkom Koła delegowanym do miejscowości odległych od miejsca zamieszkania w celu
załatwiania powierzonych przez Zarząd zadań, mogą być wypłacone diety oraz zwracane koszty
przejazdów i noclegów na podstawie rachunków lub wg stawek ryczałtowych.

5.

Łowczemu Koła i Skarbnikowi Koła przyznaje się ryczałt pieniężny na pokrycie kosztów przejazdów
w wysokości 500 km miesięcznie. Prezesowi Koła przyznaje się ryczałt na pokrycie kosztów
przejazdów samochodem prywatnym w wysokości 200 km miesięcznie. Stawkę za 1 km określają
odrębne przepisy.

5a. Za pozyskane przez myśliwych Koła dziki, tytułem częściowego zwrotu kosztów polowania, przyznaje
się zryczałtowaną premię w kwocie 50 złotych brutto za każdego dzika zdanego do punktu skupu.
Premii nie nalicza się myśliwym, którzy złożą pisemną rezygnację z jej otrzymania.
Ust. 5a wprowadzony uchwałą nr 15/2018 WZCzK z dn.09.06.2018 r

6.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przesyłania wszystkim myśliwym sprawozdania
finansowego każdorazowo przed WZCzK wraz z porządkiem obrad walnego zgromadzenia.

7.

W okresie zwiększonych szkód łowieckich (od 1 kwietnia do 31 sierpnia) zakazuje się myśliwym
wykonywania polowania w lesie na pasach zaporowych i nęciskach przy ambonach (zgodnie
z wykazem ambon sporządzonym przez Zarząd Koła).

8.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do:
a.
b.
c.
d.

9.

dokładnego informowania członków Koła o prowadzonych sprawach dyscyplinarnych i podjętych
decyzjach;
dyscyplinowania zalegających z opłatami członków Koła łącznie z zagrożeniem skreślenia ich
z listy członków naszego Koła,
reprezentowania Koła, przez jednego z członków Zarządu, w czasie oceny prawidłowości
pozyskania trofeów myśliwskich;
prowadzenia bieżącego rozpoznania rodzaju upraw prowadzonych przez rolników w
dzierżawionych obwodach pod kątem ustalenia potrzeby podjęcia działań zabezpieczających
przed powstawaniem szkód łowieckich.

Traci moc uchwała nr 9/2006 Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji z dnia 13.05.2006 r. „O finansach Koła”.

10. Traci moc uchwała nr 10/2006 Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji z dnia 13.05.2006 r. „Sprawy organizacyjne”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2017 r.
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Uchwała nr 12/2017
O zasadach uczestnictwa gości (myśliwych nie będących członkami Koła „GRUNWALD”) w polowaniach
indywidualnych i zbiorowych.
Walne Zgromadzenie Członków Koła, działając na podstawie § 53 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku
Łowieckiego, ustala poniższe zasady wydawania myśliwym niebędącym członkami Koła Łowieckiego
„GRUNWALD” przy KGP zezwoleń na polowania indywidualne oraz ich uczestnictwa w polowaniach
zbiorowych:
1.

Myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego, nie będący członkami Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy KGP, mogą brać udział w polowaniach indywidualnych lub zbiorowych na terenach
dzierżawionych obwodów łowieckich jako:
a.
b.
c.

2.

Gość Zarządu Koła;
Gość myśliwego Koła;
Gość kandydat.

Gościem Zarządu Koła (zw. dalej „Gościem ZK”) jest myśliwy, którego Zarząd Koła zaprosił do
udziału w polowaniu zbiorowym lub zastał mu wydany „odstrzał”. Decyzja o zaproszeniu gościa ZK
podejmowana jest każdorazowo przez Prezesa, Łowczego oraz trzeciego, dowolnego członka ZK.
Gośćmi ZK w szczególności mogą być:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nadleśniczowie oraz ich Zastępcy właściwi dla dzierżawionych obwodów łowieckich;
Leśniczowie (podleśniczowie) właściwi dla dzierżawionych obwodów łowieckich;
Komendant Główny Policji oraz komendanci wojewódzcy lub powiatowi policji;
członkowie okręgowych władz łowieckich w Warszawie, Skierniewicach i Olsztynie;
strażnicy łowieccy dzierżawionych obwodów;
sygnalista (podczas zabezpieczanego polowania zbiorowego);
rolnicy (na terenie swoich upraw);
osoby, które w ewidentnym wymiarze wspomogły gospodarkę łowiecką Koła w poprzednim lub
bieżącym sezonie.

3.

Gościem myśliwego Koła (zw. dalej „Gościem myśliwego”) na polowaniu indywidualnym lub
zbiorowym jest myśliwy zaproszony przez myśliwego Koła (zw. dalej „Zapraszającym”). Myśliwy
Koła ma prawo zaprosić Gościa myśliwego za zgodą Zarządu Koła.

4.

Gościem kandydatem jest myśliwy przed złożeniem deklaracji członkowskiej, zainteresowany
przyjęciem do Koła.

5.

Zapraszający ma obowiązek poinformować gościa o obowiązujących w Kole zasadach wykonywania
polowania oraz zasadach ich rozliczania. Zapraszający odpowiada za przestrzeganie przez gościa
wszelkich obowiązujących zasad i przepisów dotyczących wykonywania polowania.

6.

W przypadku gości ZK i gości kandydatów obowiązek określony w ust. 5 realizuje osoba, która
wydała zezwolenie do wykonywania polowania indywidualnego.

7.

Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego wydaje się gościom wg zasad określonych
w ust. 9 Uchwały nr 6/2006. Na druku upoważnienia wydający wpisuje imię i nazwisko
zapraszającego, „gość kandydat” lub „gość ZK”.

8.

Upoważnienia wydaje się gościom na okres:
−
−
−

9.

Gościom ZK - do 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia),
Gościom kandydatom – do 1 miesiąca (bez możliwości przedłużenia),
Gościom myśliwego – do 10 dni (bez możliwości przedłużenia).

Za wydanie upoważnień gościom pobiera się opłaty w wysokościach:
a.
b.
c.

Upoważnienia wydawane Gościom ZK - opłat nie pobiera się.
Upoważnienia wydane Gościom Kandydatom - 150 zł za każde wydane upoważnienie.
Upoważnienia wydane Gościom Myśliwego:
−
termin ważności do 3 dni – 50 zł;
−
termin ważności od 4 do 10 dni - 100 zł.
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10. Za udział gości w polowaniu zbiorowym opłat nie pobiera się.
11. Dla członków rodzin myśliwych K.Ł. „GRUNWALD” opłaty określone w ust. 9 wynoszą 50%
ustalonych stawek.
12. Opłaty określone w ust. 9 lit. b rozliczane są za pośrednictwem KO Gościa Kandydata.
13. Opłaty określone w ust. 9 lit. c rozliczane są za pośrednictwem KO myśliwego zapraszającego.
14. W okresie zwiększonych szkód łowieckich (kwiecień-październik) w obwodach nr 401 i 417, za zgodą
Zarządu Koła, mogą być wydawane upoważnienia na odstrzał dzików i lisów bez opłat określonych
w ust. 9 i 10.
15. Traci moc uchwała nr 10/2006 Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji z dnia 13.05.2006 r. „O zasadach uczestnictwa gości (myśliwych nie
będących członkami Koła „GRUNWALD”) w polowaniach indywidualnych i zbiorowych.”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD”
przy Komendzie Głównej Policji podjęte 09 czerwca 2018 roku.
Uchwała nr 8/2018
O nadaniu członkostwa honorowego.
Walne Zgromadzenie Członków Koła, działając na podstawie § 53 pkt 18 Statutu Polskiego Związku
Łowieckiego, oraz Uchwały nr 14/2006 O regulaminie nadawania członkostwa honorowego Koła
Łowieckiego „GRUNWALD” przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie nadaje godność Członka
Honorowego Koła Łowieckiego „GRUNWALD" koledze Bogdanowi LEWIŃSKIEMU.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14/2018
W sprawie siedziby i adresu koła
Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „GRUNWALD” przy Komendzie Głównej Policji
w Warszawie, działając na podstawie § 53 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, ustala siedzibę
Koła w miejscowości Warszawa, znajdującej się we właściwości Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie.
Adresem Koła jest:
Ul. Puławska 148/150
02-524 Warszawa
Ponadto ustala się:
1) adres korespondencyjny 1 (sprawy ogólne):
Ul. Maczka 1/26
05-091 Ząbki
2) adres korespondencyjny 2 (sprawy finansowe):
Ul. Słoneczna 8
96-323 Chudolipie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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