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                                                                                                                        Zagajnik, dn. 27.10.2014 r. 

  

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD ODBYWANIA STAŻU W KŁ ,,KRZYŻÓWKA”, SPOSOBU 

JEGO DOKUMENTOWANIA ORAZ ZALICZANIA 

 

   Zarząd Koła Łowieckiego „Krzyżówka” w Bolesławcu informuje Koleżanki i Kolegów odbywających 

staż, że na podstawie Uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r., wraz z 

późniejszymi zmianami, obywający staż powinni wykazać pełne zaangażowanie i aktywność aby w trakcie 

jego trwania spełnić nałożone uchwałą obowiązki. Stażyści powinni zapoznać się z lekturami polecanymi 

przez opiekunów w celu właściwego przygotowania się do egzaminu z wiedzy o łowiectwie. Staż 

kandydacki rozpoczyna się z dniem wpisania do rejestru stażystów w ZO PZŁ i trwa jeden rok. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd koła może udzielić stażyście zgody na przerwę w odbywaniu 

stażu, z tym iż staż powinien zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 3 lata. W terminie nie 

krótszym niż 30 dni od dnia, w którym upływa jeden rok od chwili zarejestrowania stażysty w ZO PZŁ, 

zarząd koła przeprowadzi egzamin podsumowujący odbyty staż kandydata. Na jego podstawie oraz po 

weryfikacji spełnienia poniższych wymogów nastąpi zaliczenie bądź nie zaliczenie stażu. Zgodnie z uchwałą 

NRŁ nie ma zatem możliwości przedłużania stażu. Skreślenie stażysty z ewidencji stażystów wymusza 

konieczność rozpoczęcia procedury stażu od nowa.     

 

W związku z powyższym Zarząd K.Ł. ,,Krzyżówka” w Bolesławcu przedstawia ramowy przebieg stażu 

niezbędny do jego zaliczenia: 

 

I . Uczestnictwo w pracach związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. 

 

a) Udział w budowie urządzeń łowieckich -minimum do zaliczenia stażu -5 potwierdzonych obecności w 

dzienniczku stażysty, 

b) Udział w dokarmianiu zwierzyny -minimum do zaliczenia stażu- 8 potwierdzonych obecności w 

dzienniczku stażysty, 

c) Udział w szacowaniu szkód łowieckich - minimum do zaliczenia stażu- 4 potwierdzenia obecności w 

dzienniczku stażysty, 

d)  Udział w inwentaryzacji zwierzyny organizowane wspólnie przez ALP i K.Ł. lub organizowane tylko 

przez koło minimum do zaliczenia stażu -1 potwierdzenie obecności w dzienniczku stażysty, 

e)  Udział w odbudowie stanu zwierzyny drobnej  –przygotowanie łowiska do introdukcji zwierzyny 

drobnej, udział w budowie urządzeń ( np. Woliera, posyp itp.)- 

minimum do zaliczenia stażu -4 potwierdzenia obecności w dzienniczku stażysty. 

 

II . Uczestnictwo w polowaniach i szkoleniach w kole. 

 

a) Udział w polowaniu zbiorowym, 

b) Udział w polowaniu indywidualnym z myśliwym opiekunem lub innym myśliwym ze stażem nie 

mniejszym niż 5 lat wskazanym w zastępstwie przez opiekuna stażysty. Minimum jedno uczestnictwo w 

polowaniu, 

c)   Przeszkolenie z zakresu postępowania z pozyskaną zwierzyną,  

d)  Podczas uczestnictwa w polowaniu indywidualnym lub zbiorowym w charakterze obserwatora 
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potwierdzone wpisem w dzienniczku stażysty, 

e)  Udział w szkoleniach z zakresu bezpiecznego posługiwania się myśliwską bronią śrutową i kulową oraz 

zapoznanie z podstawami strzelectwa myśliwskiego –minimum do zaliczenia stażu -2 potwierdzenia 

obecności w dzienniczku stażysty. 

 

III. Uczestnictwo w działalności społecznej (współpraca z ludnością wiejską, szkołami, zalesienia). 

 

a) Współpraca z ludnością wiejską, 

b) Udział w edukacji szkolnej- współpraca ze szkołami, 

c) Udział w akcji zalesieniowej –poprawa bytowania zwierzyny, 

d)Uczestnictwo w zbiorowych pracach społecznych organizowanych przez K.Ł. 

 

IV. Udział w próbach lub konkursach psów.  

 

a) Podstawy kynologii łowieckiejUdział w próbach, konkursach, wystawach, użytkowych psów 

myśliwskich -minimum do zaliczenia stażu -1 potwierdzenie obecności w dzienniczku stażysty (terminarz do 

pobrania w Internecie na stronie ZG PZŁ). 

b)Zapoznanie się z podstawami kynologii łowieckiej, zaznajomienie się z literaturą i opanowanie wiedzy z 

w/w zagadnienia.  

 

 

 

V. W okresie stażu zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej (warunkiem zaliczenia stażu jest 

wewnętrzny egzamin z wiedzy teoretycznej). 

 

a) Zapoznanie się z zasadami zagospodarowania łowisk i ochrony zwierzyny oraz ze  

środowiskiem jej bytowania, 

b) Zapoznanie się z zasadami gospodarki populacjami zwierząt łownych, 

c) Zapoznanie się z podstawami kynologii łowieckiej, 

d) Zapoznanie z biologią zwierzyny łownej, 

e) Nabycie wiedzy na temat etyki łowieckiej, 

f) Zapoznaniem się i stosowaniem gwary myśliwskiej, sygnałów myśliwskich.  

 

Zgodnie z wymienioną powyżej Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Zarząd postanowił, iż odbywający staż 

w terminie nie krótszym niż 30 dni przed terminem zakończenia stażu powinni zgłosić się do zarządu wraz z 

opiekunem i dzienniczkiem stażysty w celu przedstawienia wpisów, przekazania przez opiekuna opinii o 

stażyście oraz w celu odbycia egzaminu z wiedzy o łowiectwie, co pozwoli podjąć zarządowi decyzję o 

zaliczeniu stażu i skierowaniu na kurs i egzamin dla nowowstępujących do PZŁ w terminie ustalonym przez 

Uchwałę NRŁ. 

Niedopełnienie powyższego uniemożliwi Zarządowi podjęcie pozytywnej decyzji i będzie skutkowało 

konsekwencjami opisanymi w cytowanej Uchwale Naczelnej Rady Łowieckiej. 

Zarząd życzy Koleżankom i Kolegom owocnego stażu i satysfakcji ze zdobytej w czasie jego trwania 

wiedzy.      

 

                                                     

Z myśliwskim pozdrowieniem                                                                                                                                                                                      

Darz Bór! 

                                                        Zarząd Koła Łowieckiego Krzyżówka 

                                                             

 

Otrzymują: 

-Odbywający staż 

-Opiekunowie stażystów 


