
Uchwała Zarządu WKŁ „Łoś” w Olsztynie z dnia 3 lipca 2008 r.

w sprawie zasad

odbywania stażu w WKŁ „Łoś” w Olsztynie.

Na podstawie § 17 Statutu PZŁ i uchwały Nr 41/2007 r. Naczelnej Rady Łowieckiej w 

sprawie zasad odbywania  stażu,  sposobu dokumentowania  oraz zaliczania  stanowi się,  co 

następuje;

1. Osoba ubiegająca się o staż w kole winna przedstawić dwie opinie polecające dwóch 

dotychczasowych członków koła.

2. Zarząd po przyjęciu na staż wyznacza stażyście opiekuna spośród wyróżniających się 

myśliwych i wskazuje obwód do wykonywania prac gospodarczych.

3. Stażysta ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu koła bez prawa głosowania 

oraz we wszystkich imprezach organizowanych przez koło oraz korzystać z domków 

myśliwskich.

4. Stażysta w czasie stażu ma  obowiązek uczestniczyć w polowaniach indywidualnych 

w  towarzystwie  opiekuna  oraz  co  najmniej  w  czterech  polowaniach  zbiorowych 

każdorazowo w innym obwodzie,  w tym w polowaniu tzw. „Hubertowskim”,  przy 

czym nie można go angażować wyłącznie do naganki. Potwierdzenie w dzienniczku 

dokonuje opiekun lub prowadzący polowanie zbiorowe.

5. Stażysta w okresie stażu zobowiązany jest do uczestnictwa w przystrzeliwaniu broni, 

jeżeli  w  czasie  stażu  ma  ono  miejsce.  Potwierdzenia  w  dzienniczku  dokonuje 

podłowczy i instruktor strzelecki prowadzący przystrzelanie.

6. Stażysta  w każdym roku stażu winien odpracować 40 godzin na rzecz gospodarki 

łowieckiej  wskazanej  przez  gospodarza  obwodu  lub  łowiska.  Potwierdzenia 

w dzienniczku dokonuje gospodarz obwodu lub łowiska ewentualnie podłowczy.

7. Stażysta w okresie stażu zobowiązany jest do co najmniej dwukrotnego uczestnictwa 

w  dokarmianiu  zwierzyny  i  dwukrotnych  działań  zwalczających  kłusownictwo. 

Potwierdzenia w dzienniczku dokonuje gospodarz obwodu lub łowiska.

8. Stażysta  winien  przynajmniej  raz  uczestniczyć  w  likwidacji  szkód  wyrządzonych 

przez  zwierzynę  w  uprawach  rolnych.  Potwierdzenia  w  dzienniczku  dokonuje 

likwidator szkody.



9. Stażysta w okresie stażu winien uczestniczyć w jednej imprezie kynologicznej – próby 

lub konkursy psów myśliwskich. Potwierdzenia w dzienniczku dokonuje opiekun. 

10. Staż kończy jego zaliczenie po uprzednim sprawdzeniu przez zarząd koła  wiadomości 

z  zakresu  łowiectwa,   historii  koła,  znajomości  obwodów  koła  oraz  po  kontroli 

zapisów  w  dzienniczku  stażysty  o  potwierdzonym  wykonaniu  powyżej 

sformułowanych obowiązków wobec koła.


