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Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Knieja” w Gdańsku w sezonie 2018/19 
 

Lp. Data polowania 
Nr 

obwodu 

Miejsce wykonywania 

polowania 

Godzina 
Gatunek zwierzyny 

planowany do pozyskania 
Prowadzący polowanie 

i pomocnik prowadzącego 

Odpowiedzialny za 

transport i nagankę 
Uwagi rozpoczęcia 

polowania 

zakończenia 

polowania 

1 
03.11.2018 

(sobota) 
191 

Leśnictwa:  

Szpęgawsk, Kochanki 

i Boroszewo 
8:45 15:00 

jeleń, sarna, dzik, lis, 

zając 
Piotr Piernicki 

Daniel Stolski 
Dariusz Gollus Polowanie Hubertowskie 

2 
10.11.2018 

(sobota) 
86 

Leśnictwa: Glinne i 

Sierakowice 
8:00 15:00 

jeleń, sarna, dzik, lis, 

zając 
Ryszard Miotk 

Jerzy Szynszecki 
Mariusz Konkol  

3 
17.11.2018 

(sobota) 
191 

Leśnictwo 

Szpęgawsk, Kochanki 

i Boroszewo 
8:00 15:00 

jeleń, sarna, dzik, lis, 

zając 
Kazimierz Bronk 

Mariusz Szwarc 

Andrzej Kopa-

Ostrowski 

Polowanie  ze zwyżek (1 miot), 

pozostałe mioty pędzenia 

tradycyjne 

4 
24.11.2018 

(sobota) 
220 Leśnictwa: Cis i Orle 8:00 15:00 

jeleń, sarna, dzik, lis, 

zając 
Andrzej Wiczanowski 

Grzegorz Wiczanowski 
Marcin Rutkowski  

5 
01.12.2018 

(sobota) 
86 

Leśnictwa: Glinne i 

Sierakowice 
8:00 15:00 

jeleń, sarna, dzik, lis, 

zając 
Jan Czaja 

Andrzej Klaman 
Andrzej Szynszecki 

Polowanie  ze zwyżek (1 miot), 

pozostałe mioty pędzenia 

tradycyjne 

6 
08.12.2018 

(sobota) 
220 Leśnictwa: Cis i Orle 8:00 15:00 

jeleń, sarna, dzik, lis, 

zając 
Marcin Rutkowski 

Wacław Rutkowski 
Marek Rutkowski 

Polowanie ze zwyżek 

organizowane na 2-ch obwodach 

wspólnie z KŁ Sokół Gdańsk 

7 
15.12.2018 

(sobota) 
191 

Leśnictwo 

Szpęgawsk, Kochanki 

i Boroszewo 
8:00 15:00 

jeleń, sarna, dzik, lis, 

zając 
Mieczysław Kamiński 

Jan Szopiński 
Mariusz Gliszczyński 

Polowanie  ze zwyżek (1 miot), 

pozostałe mioty pędzenia 

tradycyjne 

8 
22.12.2018 

(sobota) 
220 Leśnictwa: Cis i Orle 8:00 15:00 

jeleń, sarna, dzik, lis, 

zając 
Zbigniew Maksymiuk 

Marzena Maksymiuk 

Grzegorz 

Wiczanowski 
Polowanie Wigilijne 

9 
05.01.2019 

(sobota) 
191 

Leśnictwo 

Szpęgawsk, Kochanki 

i Boroszewo 
8:00 15:00 jeleń, sarna, dzik, lis 

Arkadiusz Habkowski 

Marek Habkowski 
Michał Chajewski  

10 
12.01.2019 

(sobota) 
86 

Leśnictwa: Glinne i 

Sierakowice 
8:00 15:00 jeleń, sarna, dzik, lis 

Wiesław Kamiński 

Piotr Ptach 
Michał Klaman Zakończenie sezonu polowań 

 

Uwagi: 

1. Miejsce wykonywania polowania dotyczy części tych części leśnictw, które leżą w granicach ww. obwodów łowieckich. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa na polowanie  (dotyczy wszystkich myśliwych, łącznie z osobami funkcyjnymi) należy dokonywać  u Łowczego Koła, 

najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem polowania tj. do wtorku włącznie - zgłoszenia w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.  

3. Zarząd, w uzgodnieniu z wyznaczonymi osobami, zastrzega sobie możliwość zmian osób funkcyjnych odpowiedzialnych za polowanie przed jego 

rozpoczęciem. 

4. Wyznaczone osoby funkcyjne w przypadku nieobecności na polowaniu zobowiązane są do załatwienia we własnym zakresie osoby zastępczej         

i poinformowanie o zmianach Łowczego Koła (najpóźniej w terminie zgłoszenia na polowanie). 
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5. Prowadzący polowanie odpowiedzialny jest za oznakowanie terenu polowania, zabezpieczenie apteczki oraz zapewnia wymagany przepisami 

udział psów w polowaniu lub wyznaczonych do poszukiwania postrzałków. Dodatkowo dysponuje osobą powołaną na pomocnika 

prowadzącego polowanie, wyznaczając go do pomocy  w rozprowadzaniu myśliwych lub do pomocy osobie funkcyjnej odpowiedzialnym za 

transport i nagankę. 

6. Dodatkowo prowadzący polowanie ma obowiązek rozliczenia myśliwych z liczby oddanych strzałów w pędzeniu z uwzględnieniem pozyskanej 

zwierzyny, zwierzyny ranionej (uwzględnienie konieczności poszukiwania postrzałków) oraz strzałów nieskutecznych (spudłowanych).  

7. Osoba(y) funkcyjna odpowiedzialne z nagankę i transport odpowiada za dobór, rozliczenie i wyposażenie naganki (kamizelki i ewent. kołatki) 

oraz zabezpieczenie właściwego transportu umożliwiającego przewóz uczestników polowania, w tym także tusz upolowanej zwierzyny. 

Dodatkowo, wraz z pomocnikiem prowadzącego polowanie zapewniają przygotowanie posiłku dla naganki i myśliwych  (na koszt koła – do 

ustalonego limitu), organizowanego na zakończenie polowania.  
8. Zarząd zastrzega sobie możliwość podejmowania indywidualnych decyzji o odwołaniu polowania ze względu na warunki atmosferyczne – informacje   

w powyższej sprawie można uzyskiwać u Łowczego koła w momencie zapisu na polowanie. 

9. Myśliwych obowiązuje posiadanie kamizelek ostrzegawczych oraz ważnych dokumentów uprawniających do udziału w polowaniu. Dodatkowo 

myśliwi muszą mieć zaliczony obowiązek przystrzelania broni i udokumentowany udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu oraz 

odbyte szkolenie strzeleckie – trening do makiety biegnącego dzika. 

10. Warunkiem dopuszczenia do udziału w polowaniach jest również uregulowanie zaległości finansowych wobec Koła. 

 
 

            Roman Wasilewski                                                                                                                                                                   
Łowczy KŁ Knieja w Gdańsku 

               (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

Do wiadomości:                                                                                                                                                     

1. ZO PZŁ w Gdańsku 

1. Urząd Gminy: Chmielno, Kartuzy, Stara Kiszewa, Skarszewy, Starogard, Sierakowice, Tczew, Zblewo                                                      

2. Nadleśnictwa: Kaliska, Kartuzy, Starogard 

 


