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CENNIK POLOWAŃ 
 

OŚRODKÓW  HODOWLI ZWIERZYNY 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

(dla myśliwych zagranicznych) 
 
 
 
 
 

Ważny od 20 maja  2019 
 
 

Ceny w EURO (brutto, z VAT) 
(nie zawierają prowizji) 

 
 

Kurs rozliczenia Euro – średni kurs ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy 
poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. 

 
 
 

 



I. OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA POBYTOWE  
 
1. Pobyt myśliwego, myśliwego układającego psy lub osoby  towarzyszącej.      
 
Cena obejmuje : 
- zakwaterowanie i  wyżywienie,                                                      
- opłaty meldunkowe 
i  wynosi dziennie: 
a) w kwaterach kat. S …………………………………………………….………… 70,00 
   - dopłata do pokoju 1-osobowego lub 
     2-osobowego do pojedynczego użytku ……………………………………....  13,00 
   - w przypadku zakwaterowania w jednym pokoju 
     więcej niż 2 osób, opłata od osoby ……………………………………………  55,00                                                   
b) w kwaterach kat. I  ………………………………………………………………   55,00 
    - dopłata do pokoju 1-osobowego lub 
       2-osobowego do pojedynczego użytku  …………………………………….   10,00 
       w przypadku zakwaterowania w jednym 
       pokoju więcej niż dwóch osób, opłata od osoby …………………...………   45,00 
  
Za świadczenia pobytowe dzieci od lat 5 do 12 korzystają ze zniżki 25%,  
dzieci do lat 4-bez opłat, jeżeli nie korzystają o osobnego łóżka. 
Nie nalicza się żadnych dodatkowych opłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia pilota. 
 
2. Koszty zatrudnienia pilota na polowaniu   
a) polowanie z zamówionymi pełnymi świadczeniami pobytowymi  w kwaterze prywatnej. 
    Stawka dzienna od myśliwego, osoby układającej psy   
    lub osoby towarzyszącej ………………………………………….………….    20,00 
b) polowanie bez zamówionych świadczeń pobytowych. 
    Stawka dzienna grupy za pracę, zakwaterowanie wyżywienie  
     i zameldowanie pilota………………………………………….……….………  65,00  
 
3.  Świadczenia wymienione w punktach 1 i 2 są niepodzielne i liczone będą  
    każdorazowo  za pełną dobę pobytu.   
W przypadku przekroczenia świadczeń pełnej doby (3 posiłki + nocleg) o 1 posiłek,  
nalicza się dodatkowo od cudzoziemca ………..………………… ……….......  14,00 
W przypadku przekroczenia świadczeń pełnej doby o 2 posiłki lub 1 posiłek i nocleg, 
będzie liczona opłata za pełną dobę pobytu. 
  
II. OPŁATY ZA POZYSKANIE LUB TROFEA 
 
A) Jelenie    
a) Jeleń byk   
Trofeum: wieniec i grandle 
Opłata za trofeum: wg ciężaru wieńca wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz 
górną szczęką 
do 1,99 kg   ………………………………………………………………………..   302,00 
od 2,00 kg do 2,49 kg …………………………………………………………….   582,00 
od 2,50 kg do 2,99 kg  …………………………………………………………….  687,00 
od 3,00 kg do 3,49 kg  …………………………………………………………….  805,00 
od 3,50 kg do 4,99 kg  …………………………………………………………….  858,00 
                        +1,24 za każde 0,01 kg powyżej  3,50 kg 
od 5,00 kg do 5,49 kg   …………………………………………………………...  1043,00 
                        +3,57 za każde 0,01 kg powyżej 5,00 kg 



od 5,50 kg do 5,99 kg   …………………………………………………………… 1218,00 
                        +2,35 za każde  0,01 kg powyżej 5,50 kg  
od 6,00 kg do 6,99 kg    …………………………………………………………..  1333,00 
                         +4,71 za każde 0,01 kg powyżej 6,00 kg 
od 7,00 kg do 7,99  kg    ………………………………………………………….  1800,00 
                        +9,42 za każde  0,01 kg powyżej 7,00 kg 
od 8,00 kg ………………………………………………………………………….  2733,00 
                       +12,50 za każde 0,01 kg powyżej 8,00 kg 
jeleń byk postrzelenie     …………..…………………………………..……            600,00 
b) Jeleń łania   
Pozyskanie  lub postrzelenie ……...……………………………………………..     90,00 
c) Jeleń cielę  
pozyskanie lub postrzelenie  …………………………………………………….…   90,00 
 
B. Daniele   
a) Daniel byk   
Trofeum: łopaty 
Opłaty za trofeum: wg ciężaru łopat wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz 
górną szczęką  
do 1,49 kg       ………………………………………………………………………........  340,00 
od 1,50 kg do 2,49 kg   …………………………………………………………..…          500,- 
                        +2,02  za każde  0,01 kg  powyżej  1,50 kg 
od 2,50 kg do 2,99 kg  ………………………………………………………..……          700,00 
                        +4,08 za każde  0,01 kg powyżej  2,50 kg 
od 3,00 kg ……………………………………………………………………………         900,00 
                        +11,00 za każde 0,01 kg powyżej 3,00 kg 
daniel byk postrzelenie ………….. ……………………………………………..…         500,00 
b) Daniel łania   
pozyskanie lub postrzelenie   ………………………..…………………………………    80,00 
c) Daniel cielę   
pozyskanie lub postrzelenie   ………………………..…………………………………    80,00 
 
C. Sarny   
a) Sarna rogacz  
Trofeum: parostki. 
Opłata za trofeum: wg ciężaru parostków  wraz z czaszką , kością nosową i potyliczną  
oraz górną szczęką –po odjęciu 90  g. 
Do 149 g    ………………………………………………………………………………       50,00 
od 150g do 299g     …………………………………………………………………….     133,00 
                               +0,56 za każdy 1 g powyżej 150g 
od 300g do 349g   ……………………………………………………………………...     217,00 
                                +4,16 za każdy 1g powyżej 300g 
od 350g do 399g    ……………………………………………………………………...    421,00 
                                +7,32 za każdy 1g powyżej 350g 
od 400g   ………………………………………………………………………………...    780,00 
                                +8,00 za każdy 1g powyżej 400g  
Perukarz powyżej 550g      ………………………………………………………..   …  1985,00 
Sarna rogacz postrzelenie    …………………………………………………………….  215,00 
b) Sarna koza  
pozyskanie lub postrzelenie  …………..…………………………..………….……          44,00 
c) Sarna koźlę  
pozyskanie lub postrzelenie  …………..…………………………..………….……          44,00 
 



D. Muflon 
a) Muflon tryk 
Opłata za trofeum: wg długości ślimów w cm (średnia długość obu ślimów mierzona po 
zewnętrznym łuku). 
Do 60 cm....................................................................................................................588,00 
Od 60,1 cm do 70 cm ................................................................................................588,00 
                                         + 5,31 za każdy 1 mm powyżej 60 cm 
Od 70,1 cm do 80 cm ..............................................................................................1114,00 
                                         + 16,08 za każdy 1 mm powyżej 70 cm 
Od 80,1 cm ..............................................................................................................2706,00 
                                         + 22,44  za każdy 1 mm powyżej 80 cm 
Muflon tryk postrzelenie ............................................................................................635,00 
b) Muflon owca lub jagnię odstrzał lub postrzelenie ............................................55,00 
 
E. Dziki   
a) Odyniec  
Trofeum: oręż (szable i fajki). 
Opłata za trofeum: wg długości szabel (średnia długość obu szabel mierzona po 
zewnętrznym łuku). 
 
od 140 mm do 159 mm     ……………………………………………………………..    392,00 
od 160 mm do 200 mm     ……………………………………………………………..    418,00 
                                  +11,71 za każdy 1 mm powyżej 160 mm 
powyżej 200 mm   ………………………………………………………………………    885,00 
                                  +14,25 za każdy 1 mm powyżej 200 mm 
UWAGA:  
O ile myśliwy zabiera łeb odyńca, do odliczenia należności za odstrzał przyjmowana 
będzie zasada, że widoczna część szabel stanowi 1/3 całkowitej ich długości. 
 
b) Odyniec o długości szabel do 139 mm, warchlak, przelatek, wycinek i locha.  
do 29,99 kg       ………………………………………………………………………….     64,00 
od 30,00 kg do 39,99 kg     …………………………………………………………….   124,00 
od 40,00 kg do 49,99 kg   ………………………………………………………………   140,00 
od 50,00 kg do 69,99 kg   ………………………………………………………………   223,00 
powyżej 70 kg   …………………………………………………………..............……..   302,00  
Dzik postrzelenie …………………………………..……………………………………   153,00 
                                                                                                                 
F. Kuna, borsuk, jenot   
Opłata za sztukę trofeum….…………………………………………….…….………..     60,00 
 
G. Zając  
Opłata za sztukę trofeum ..………………………………………………….…………….  91,00 
 
H. Dziki Królik   
Opłata za sztukę trofeum ...…………………………………………………………….      14,00 
 
I. Dzikie gęsi (wyłącznie gęgawy, zbożowe i białoczelne)  
Opłata za sztukę trofeum ………………………..………………………………………    28,00 
 
J. Bażant  
Opłata za sztukę trofeum ……………………..………………………………………….   17,00 
 
K. Kuropatwa  



Opłata za sztukę trofeum …………………………………………………………..…….. 29,00 
 
L. Dzikie kaczki (wyłącznie krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice)  
Opłata za sztukę trofeum …………….………………………….…………………….  .   11,00 
 
M. Słonka  
Opłata za sztukę trofeum ..…………………………………………….………………….. 20,00 
 
O. Jarząbek  
Opłata za sztukę trofeum ..…………………………………………………………  ……  11,00 
 
P. Inne ptactwo łowne  
Opłata za sztukę trofeum ………..……………………………………………………  …    8,00 
 
R. Lis  
Opłata za sztukę trofeum …………………………………………………………..……....  1,00 
 
III. OPŁATA ZA ORGANIZACJĘ POLOWANIA  
Od każdego myśliwego za każdy dzień polowania.  
 
1. Organizacja polowania indywidualnego i odstrzał   
Cena obejmuje: 
  - przygotowanie terenu łowieckiego; 
                      - zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego ; 
                      - preparację i ocenę trofeów; 
                      - zapewnienie psów myśliwskich przy polowaniu na ptactwo  
                       - zapewnienie psa ułożonego do poszukiwania postrzałków 
                        dziennie od myśliwego ……………………………….………   50,00 
 
1. Organizacja polowania zbiorowego  
- Zwierzyna drobna -  dziennie od myśliwego  
a) polowanie zwyczajne na ptactwo ……………………………………………….…...  100,00 
b) polowanie zwyczajne na zające  ……………………………….……………………. 120,00 
Przy polowaniach na zające dysponent terenu ma obowiązek zapewnić co najmniej                       
2 naganiaczy na 1 myśliwego 
 
- Zwierzyna gruba -  dziennie od myśliwego  
a) polowanie dla 3-5 myśliwych (mała grupa)…………………………………….……  120,00 
b) polowanie dla 6 -20 myśliwych (duża grupa) ………………………..……….…….  140,00 
 
UWAGA: 
Opłata za organizację polowania obejmuje: 
- pracę naganiaczy i psów, 
- transport w czasie polowania (oddzielny dla myśliwych), 
- pokot zwierzyny, 
- preparację trofeów 
Przy polowaniach pędzeniami na zwierzynę grubą dysponent terenu ma obowiązek 
zapewnić niezbędną ilość naganiaczy i psów, w tym psa ułożonego do poszukiwania 
postrzałków . 
 
 
5. Opłaty za pozyskane trofea 
Wg cen jednostkowych pozyskanej zwierzyny. 



 
IV. OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE 
 

1. Opłata za psy towarzyszące myśliwym w czasie trwania imprezy.  
Pobyt psa w pomieszczeniu zajmowanym przez myśliwego lub w pomieszczeniu 
wydzielonym 

      - od każdego psa dziennie ………………………………………………………  5,00 
UWAGA: 

a) Pobyt psów powinien być zgłoszony przy zamówieniu polowania; 
b) Nie dopuszcza się do układania psów w czasie realizacji zamówionego 

odstrzału; 
c) Myśliwy zapewnia wyżywienie psów we własnym zakresie. 
 
2. Układanie psów w terenie (wyłącznie na podstawie osobnego zamówienia)  
a) Pobyt psa w pomieszczeniu zajmowanym przez układającego lub w 

pomieszczeniu wydzielonym  
     od każdego psa dziennie ……………………………..………………………  4,00  
b) Udostępnienie terenu do układania psów:  

      od każdego psa dziennie……………………….…………………....……… 15,00  
c) Organizacja imprezy  

       od układającego psy dziennie …….………………….……………..……..  50,00  
UWAGA: 

-Ilość powinna być zgłoszona przy zamówieniu imprezy; 
-Należność za zwierzynę pozyskaną przy układaniu psów nalicza się zgodnie                       

             z niniejszym cennikiem; 
-Myśliwy zapewnia wyżywienie psów we własnym zakresie. 

3. Usługi transportowe – nie dotyczy polowań zbiorowych  
 a) wynajem pojazdu konnego – za 1 godzinę …………………………..………10,00  

  b) wynajem pojazdu mechanicznego za każdy przejechany km ……….…… 1,00       
  c) wynajem łodzi z wioślarzem – za 1 godzinę ………………………… ……   8,00  

Przed rozpoczęciem imprezy dysponent terenu powinien poinformować myśliwego                     
o przewidywanej odległości i czasie trwania usługi transportowej. 

4. Zakup tuszy, części tuszy lub skóry . 
a) tusza i część tuszy w skórze: 

      dzików, danieli, jeleni ……………………………..  . za 1 kg ……….………….   3,60 
b) tusza i część tuszy w skórze sarny  ………..…….. za 1 kg  ………….……….  7,30 
c) skóra wysuszona (nie garbowana) ……….  ..……. za 1 kg  ………….……… 16,10 
d) skóra lisa w stanie surowym ………..……....…….   za 1 szt. ………….………  8,30  
e) dzika gęś  ………………….……………………….. za 1 szt. …… ………...…  8,30 
f) bażant …………………………………………….…… za 1 szt. ….. ………..…..  5,80 
g) kuropatwa  ……………………………….…………..  za 1 szt. ……...…………  5,30 
h) dzika kaczka ……………………………….….  za 1 szt. ….………….. …  2,10 
i) inne ptactwo  (nie będące trofeami)  ……….……… za 1 szt. ………….. …….  2,10 
j) zając  ………………………………………,…………... za 1 szt.  ………..………20,60 
k) dziki królik …………………………………..…………. za 1 szt. ……………..….  7,30 
5. Wynajem garażu dla samochodu – na specjalne życzenie myśliwego 

 od każdego samochodu, za każdy dzień wynajmu  ……………….………….. 7,50  
6. Uroczysty obiad lub kolacja -na specjalne życzenie myśliwego  

 od uczestnika-osoby zagranicznej   …….…………………………..…………. 31,00  
7. Użycie kamery video przez osoby towarzyszące lub reportera 

 za cały okres trwania imprezy     ..…………………….…….……………...…..140,00  
8. Opłata za pracę pilota poza terenem łowieckim  

 - za 1 dzień pracy od grupy    ………………………….………..…………...…  75,00  



 
V.  OPŁATY SPECJALNE 

 
Biura polowań będą zamawiały polowania nie później  niż 10 dni przed datą 
rozpoczęcia świadczeń. Realizacja zamówienia złożonego w terminie krótszym 
będzie wymagała każdorazowo uprzedniej zgody dysponenta terenu. 
 

1. Anulacja zamówionego terminu polowania w terminie krótszym niż 7 dni lub 
zmiana wniesiona w terminie krótszym niż 7dni, lub niestawienie się w 
terenie łowieckim myśliwych i osób towarzyszących 
Biuro polowań zapłaci dysponentowi terenu: 

a) za każdego myśliwego: 
Przy polowaniu indywidualnym: 
- za 2 dni pobytu wraz z ew. dopłatą do pokoju jednoosobowego; 
- za 2 dni organizacji polowania indywidualnego. 
Przy polowaniu pędzeniami: 
- za 2 dni pobytu wraz z ew. dopłatą do pokoju jednoosobowego; 
- za 2 dni opłaty za przygotowanie łowiska i organizacji polowania pędzeniami. 
b) za każdą osobę towarzyszącą: 
- za 2 dni pobytu wraz z ew. dopłatą do pokoju jednoosobowego. 
 
2. Opóźnienie przyjazdu lub skrócenie zamówionego pobytu 
Biuro polowań zapłaci dysponentowi terenu dodatkowo, ponad faktyczną ilość dni pobytu: 
Przy zamówionych świadczeniach pobytowych: 
 
a) za każdego myśliwego: 
przy polowaniu indywidualnym: maksymalnie  
- za 2 dni pobytu wraz z ew. dopłatą do pokoju jednoosobowego; 
- za 2 dni organizacji polowania 
przy polowaniu pędzeniami: maksymalnie 
- za 2 dni pobytu wraz z ew. dopłatą do pokoju jednoosobowego 
- za 2 dni opłaty za przygotowanie łowiska; 
- za 2 dni organizacji polowania pędzeniami; 
 
b) za każdą osobę towarzyszącą: maksymalnie 
- za 2 dni pobytu wraz z ew. dopłatą do pokoju jednoosobowego. 
Bez zamówionych świadczeń pobytowych: 
- za 2 dni organizacji polowania indywidualnego i pędzeniami (tylko przy zamówionym     
  polowaniu pędzeniami) 
- za 2 dni zamówionej pracy pilota. 
 
3. Opłaty karne 
Jeżeli myśliwy dokona odstrzału zwierzyny z naruszeniem polskiego prawa łowieckiego 
lub bez zgody podprowadzającego, biuro polowań zapłaci dysponentowi terenu 
dodatkową opłatę w wysokości 100% ceny odstrzału, pod warunkiem wpisania do 
protokołu z polowania uwagi: „odstrzał nieprawidłowy podlega karze”. 
 
W przypadku nieprawidłowego odstrzału zwierzyny trofeowej myśliwemu nie 
przysługuje prawo wywozu tego trofeum. 
Dokonanie odstrzału zwierzyny znajdującej się  pod ochroną pociąga za sobą 
odpowiedzialność karną lub skarbową. 
                                                                           

DARZ BÓR                                                                                                     


