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Załącznik nr 2 do uchwały nr 99/2019  

Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego 

z dnia  20 maja 2019 roku 

dotyczący opłat myśliwych krajowych polujących  

w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego PZŁ 

 
 
I. Opłaty za trofeum (ceny w PLN) 
 
    1. JELENIE 

- jeleń byk; trofeum - poroże i grandle 
 

 jeleń byk do 1,99 kg wagi wieńca                                                         369,00-                                         

 jeleń byk od 2 kg wagi wieńca – opłata według cennika dla myśliwych zagranicznych  
obowiązującego w OHZ ZG PZŁ  pomniejszona o 10% (ceny w euro przeliczane wg 
kursu kupno w NBP Tab. A z dnia rozpoczęcia imprezy).  

 Jeleń byk postrzelony                                                                          700,00-   
 

 jeleń łania lub cielę (pozyskanie lub postrzelenie)                               123,00- 
    
    2. DANIELE 
    - daniel byk; trofeum - poroże 

 

 daniel byk do 1,49 kg wagi poroża                                                        615,00- 

 daniel byk od 1,50 kg wagi poroża – opłata według cennika dla myśliwych 
zagranicznych obowiązującego w OHZ ZG PZŁ, pomniejszona o 10% (ceny  w euro 
przeliczane wg kursu kupno w NBP Tab. A z dnia rozpoczęcia imprezy).  

 

 daniel byk - postrzelenie                                                                        700,00-  
 

 daniel łania lub cielę (pozyskanie lub postrzelenie)                               123,00- 
 
    3. SARNY  

- sarna rogacz;  trofeum - parostki (wg wagi netto) 
 

 sarna rogacz do 149 g. wagi parostków                                                     80,00- 

 sarna rogacz od 150 g wagi parostków opłata według cennika dla myśliwych 
zagranicznych obowiązującego w OHZ ZG PZŁ, pomniejszona o 10%(ceny  w euro 
przeliczane wg kursu kupno w NBP Tab. A z dnia rozpoczęcia imprezy).  

 

 sarna rogacz - postrzelenie                                                                       369,00-   
 

 sarna koza lub koźle (pozyskanie lub postrzelenie)                                    65,00- 
 
W przypadku osobników żeńskich i cieląt zwierzyny płowej trofeum myśliwego stanowi 
pozyskana sztuka pod warunkiem uiszczenia opłaty za tuszę według wagi po cenach 
obowiązujących w danym OHZ. 
Trofea samców ważone są 12 h po preparacji.   
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4. DZIKI 
- dzik odyniec; trofeum - oręż (średnia długość obu szabel mierzona 
   po zewnętrznym łuku) 

 

 dzik o orężu od 140 mm do 159 mm                                                         984,00- 

 dzik o orężu od 160 mm do 200 mm                                                       1230,00- 
           + 25,- za każdy 1 mm powyżej 160 mm 

 dzik o orężu powyżej 200 mm                                                                 2706,00- 
            + 35,- za każdy mm powyżej 200 mm 
 
dziki pozostałe: 

 dzik do 29,99 kg                                                                                         123,00- 

 dzik od 30 kg do 39,99 kg                                                                          160,00- 

 dzik od 40 kg do 49,99 kg                                                                          185,00- 

 dzik od 50 kg do 70 kg                                                                               310,00- 

 wycinki powyżej 70 kg                                                                                500,00- 
 

 dzik - postrzelenie                                                                                      200,00-     
 
W przypadku dzików bez oręża, trofeum myśliwego stanowi pozyskana sztuka pod 
warunkiem uiszczenia opłaty za tuszę według wagi po cenach obowiązujących w danym 
OHZ-cie.       
 
5. Muflon  
– opłata według cennika dla myśliwych zagranicznych  obowiązującego w OHZ ZG PZŁ  
pomniejszona o 10% 
 
II. Zwierzyna drobna (za sztukę)         
 

 Dzika gęś (gęgawa, zbożowa i białoczelna)                                                  50,00- 

 Kaczka  (krzyżówka, cyraneczka, głowienka i czernica)                               21,00- 

 Bażant                                                                                                            37,00- 

 Kuropatwa                                                                                                      43,00- 

 Pozostałe ptaki łowne                                                                                    12,00- 

 Piżmak                                                                                                           25,00- 

 Borsuk                                                                                                            37,00- 

 Zając              310,00- 

 Pozostałe drapieżniki łowne                                                                             1,00-   
 
III. Polowania zbiorowe na bażanty 

 Organizacja jednodniowego polowania             200 -/od myśliwego 
obejmuje: 
przygotowanie łowiska          
naganka, podprowadzanie    
psy                                        
pokot, ognisko                       
 
 

 Usługi na życzenie, dodatkowo płatne: 
transport w łowisku             - 45,00- 
posiłek w łowisku                - 30,00- 
medale                                - 10,00- 
sygnały łowieckie                - 25,00- 
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Liczbę bażantów do wypuszczenia w łowisko grupa uzgadnia każdorazowo                        
z kierownikiem OHZ. 
 
IV. Polowania zbiorowe na zające  
Organizacja jednodniowego polowania                             200,00- /od myśliwego 

obejmuje: 
przygotowanie łowiska          
naganka, podprowadzanie   
pokot, ognisko                       
 

 Usługi na życzenie, dodatkowo płatne: 
transport w łowisku             -   45,00- 
posiłek w łowisku                -   30,00- 
medale                                -   10,00- 
sygnały łowieckie                -   25,00- 

 
V. Polowanie indywidualne 

 Na zwierzynę drobną                                           od 120 -/za 1 dzień 
            w zależności od zamówionych świadczeń. 
 

 Na zwierzynę grubą               50,00- / za wyjście (ranne lub wieczorne) od myśliwego 
 

 Polowanie nocne na dziki     100,00- / za wyjście od myśliwego 
 

 W przypadku jeśli myśliwy krajowy nie jest w stanie zapewnić udziału w polowaniu psów 
zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Obowiązek ten 
wypełnia organizator pobierając opłatę w wysokości    300,- / za dzień za jednego psa 
 
                                           

VI. Polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą 

 Organizowane dla grup 8 – 14 myśliwych                   450,00-/od myśliwego dziennie 

 Organizowane dla grup 15 – 20 myśliwych                   420,00-/od myśliwego dziennie 

 Organizowane dla grup powyżej 21 myśliwych             400,00-/od myśliwego dziennie 
 
Obejmuje: przygotowanie łowiska, transport, nagankę,   
posiłek w łowisku, preparację trofeów, ognisko i pokot,  
sygnały łowieckie, minimum 1 psa ułożonego do poszukiwania postrzałków 

 
VII. Noclegi  

 1szy nocleg                               75,00- 

 kolejne noclegi                     45,00- 
 
VIII. Transport  samochodem OHZ               3,00 / za 1 km 
 
Ceny podane w  niniejszym zarządzeniu  są cenami brutto: 
Podatek VAT wynosi : 23%, 8% zakwaterowanie, 5% tusze. 
 
Rozliczenie i wszelkie reklamacje polowań następują w OHZ, bezpośrednio po ich zakończeniu. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  20 maja  2019  roku. 


