
KOŁO  ŁOWIECKIE  „ŻERAŃ” 
ul. Jagiellońska 88 , 00-992 Warszawa 

 
 

Warszawa 9 września 2015 roku 
 

Komunikat nr 3-2015/16 
 

1. Zgodnie z uchwałą 52/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24 kwietnia 2014 roku składka członkowska od myśliwych 
indywidualnych PZŁ na rok 2016 wynosi  

a) składka normalna – 320 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) – razem 355 zł. 
b) składka ulgowa – 160 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) – razem 195 zł. 

Składkę ulgową opłacają ucząca się młodzież w systemie dziennym jednak tylko te osoby , które do dnia 31 grudnia 
2015 roku nie ukończyły 25 roku życia oraz ci wszyscy członkowie PZŁ , którzy do 31 grudnia 2015 roku ukończyli lub 
ukończą 70 rok życia.  
 

2. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła , że do dnia 15 grudnia 2015 r. każdy członek Koła jest obowiązany 
wpłacić na konto Koła równowartość składki rocznej na PZŁ wraz z ubezpieczeniem; po tym terminie kwoty te będą 
zbiorczo przekazywane przez Skarbnika Koła  na rachunek PZŁ; członkowie nie wywiązujący się z tego obowiązku bądź 
nie mający wystarczających środków finansowych na osobistym koncie w Kole będą osobiście odpowiedzialni za 
uregulowanie składki członkowskiej na rzecz PZŁ wraz z ubezpieczeniem, 
 

3. Zarząd Koła informuje Członków Koła o planie polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2015/16 który jest załącznikiem 
do niniejszego komunikatu. Ze względu na uwagę która dotyczy możliwości odwołania polowania zbiorowego z przyczyn 
pogodowych ( dotyczy stanu terenu na którym ma być prowadzone polowanie ) prosimy każdorazowo przed wyjazdem 
kontaktować się z Łowczym Koła lub osobą odpowiedzialną za organizację polowania z upoważnienia Zarządu Koła.  
Nadal obowiązuje zasada unikania strzelania loch poza okresem ochronnym a w szczególności w obwodzie Zaspy Małe , 
oraz zasada poszanowania upraw rolnych i kategoryczny zakaz wjazdu na nie we wszystkich łowiskach.  
 

4. Zarząd Koła informuję Członków Koła o obowiązku dostarczenia do Gospodarzy łowisk pozyskanych trofeów łowieckich 
sarny kozła i jelenia byka wraz z wypełnioną metryczką ( wzory na naszej stronie www.klzeran.pl ) z odpowiednim 
wyprzedzeniem , przynajmniej na tydzień przed posiedzeniem Komisji wyceny prawidłowości odstrzału. O terminach 
prac Komisji w poszczególnych łowiskach proszę dowiadywać się u Łowczego po zakończeniu okresu polowań na dany 
gatunek zwierzyny łownej.  

 
5. W związku z koniecznością rejestracji sprzedaży tusz zwierzyny na kasie fiskalnej , ulega modyfikacji zasada 

postępowania przy wzięciu tuszy na użytek własny oraz ulega zmianie oświadczenie wzięcia tuszy zwierzyny na użytek 
własny. Nowa procedura postępowania jest następująca: 
 myśliwy po dokonaniu odstrzału zwierzyny decyduje czy bierze ją na użytek własny 
 myśliwy dokonuje odpowiedniego zapisu w książce wyjść na polowanie indywidualne , rejestrze pozyskanej 

zwierzyny oraz pozwoleniu na odstrzał indywidualny 
 myśliwy w tym samym dniu myśliwy powiadamia o tym Łowczego i Skarbnika (mail, sms, oświadczenie) w celu 

dokonania przez Skarbnika  rejestracji na kasie fiskalnej sprzedaży tuszy wziętej na użytek własny  
 myśliwy w terminie 3 dni od daty odstrzału dostarcza kwit ze skupu lub oświadczenie wzięcia tuszy zwierzyny na 

użytek własny. Oświadczanie musi być prawidłowo wypełnione zgodnie z nowym wzorem w tym , bezwzględnie 
musi być podana waga , cena za kg tuszy , wartość netto tuszy oraz wartość brutto tuszy z uwzględnieniem 5% 
podatku VAT 

 Skarbnik przekazuje oświadczenie wzięcia tuszy zwierzyny na użytek własny wraz z paragonem z kasy fiskalnej 
Księgowej w celu wystawienia faktury sprzedaży. Wystawiona faktura wraz z oświadczaniem oraz przypiętym 
paragonem z kasy fiskalnej przechowywane są w dokumentacji księgowej 
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