
 

 

 

 

 
 

Polowania zbiorowe na zające, bażanty i lisy 
 

Data/ godzina 
Łowisko 

/rejon polowania 

Miejsce  

zbiórki 

Prowadzący 

polowanie 
Pomocnicy 

3.12.2017  

/8,30 

Las Młodziejowicki, 

okoliczne pola  

w rejonie Sragi 

Las Młodziejowicki 
(przy drodze Kończyce -

Młodziejowice) 

Stanisław Seweryn 

Krzysztof Tabiś 
Mariusz Suchy 

10.12.2017  

/8,30 
Kończyce - Zdzięsławice 

U Marka Nowaka 

(Kończyce 2) 

Marek Nowak 

Krzysztof Tabiś 
Jakub Batko 

17.12.2017 

/8,30 
Łuczyce - Sadowie 

Kamiennik  

(koło p. Wcisło) 

Wojciech Duk 

Piotr Malik 
Mateusz Batko 

23.12.2017 

/8,30 
Prusy 

U kol. Adama Jędrochy 

(Prusy) 

Adam Jędrocha 

Piotr Nowakowski 
Sebastian Jędrocha  

30.12.2017 

/8,30 

Las Nowaka – 

Wiktorowice 
Las Nowaka (zakręt) 

Piotr Malik 

Stanisław Seweryn 
Piotr Targosz 

 
1. Przesunięcie terminu polowania zbiorowego na zające może nastąpić w przypadku złych 

warunków atmosferycznych. Członkowie Koła proszeni są o informowanie się telefoniczne 

Łowczego lub Prezesa Koła o ewentualnym odwołaniu polowania. Zarząd Koła w uzasadnionych 

przypadkach może dokonać zmiany terenu polowania powiadamiając członków o miejscu 

zbiórki. Jeżeli aura nie pozwala na polowanie na zające, wówczas tego dnia odbędzie się 

polowanie na bażanty, przy czym na bażanty polujemy raz w tygodniu.  

2. Na pozostałe polowania zbiorowe zbiórka rozpoczyna się przy domku myśliwskim o godz. 9,00.  

3. Rozpoczęcie sezonu polowań zbiorowych na bażanty odbędzie się 15.10.2017 r. (polowanie na 

bażanty, lisy i dzikie kaczki).  

4. Kolejne polowania zbiorowe odbędą się w grupach:  

a) na bażanty, lisy i dzikie kaczki − w dniach: 22.10., 29.10., 05.11. (polowanie hubertowskie), 

12.11., 19.11., 26.11., 02.12., 09.12., 16.12. 2017 r.  

b) na bażanty i lisy – w dniach: 24.12., 31.12.2017 r., 07.01., 14.01., 21.01., 28.01., 04.02., 11.02., 

18.02., 25.02. 2018 r. (zakończenie sezonu).  

5. Polowania zbiorowe na lisy planowane są codziennie w okresie od 15.10.2017 do 31.03.2018 r. 

W dniach kiedy odbywają się polowania zbiorowe na zające lub bażanty polowania na lisy mogą 

odbywać się po ich zakończeniu.  

6. Z wszystkich rodzajów polowań wyłącza się dni 1 i 2 listopada 2017 r.  

7. Polowania na bażanty odbywają się na terenie podobwodów przy udziale członków danej grupy. 

Polowania członków Koła należących do innych podobwodów powinno być uzgodnione z 

Grupowym danego podobwodu. Polowania na bażanty odbywają się w oparciu o sprawozdanie-

protokół z polowania. Polowanie prowadzi Grupowy lub jego zastępca.  

8. Obowiązkiem prowadzących polowanie jest spisanie listy uczestników polowania, gatunków, 

liczby upolowanej i pobranej zwierzyny oraz dostarczenie sprawozdania Łowczemu nie później 

niż w ciągu 7 dni od daty polowania. Pobranie na użytek własny zwierzyny myśliwi potwierdzają 

podpisem na sprawozdaniu z polowania.  

9. Zobowiązuje się prowadzących polowania do dokładnego i czytelnego wypełniania sprawozdań, 

a myśliwych do dokładnych i czytelnych wpisów do zeszytu pobytu w łowisku.  
 

Za Zarząd 

 

 

 

 

 

Sekretarz 
KŁ „Diana” w Krakowie  

 
Krzysztof Szpetkowski 

Łowczy 
KŁ „Diana” w Krakowie 

 
Piotr Nowakowski 
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