
Uchwafa nr 41/2007

Naczelnej Rady towieckiej

z dnia 4 wrzesnia 2007 r.

w sprawie

zasad odbywania statu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania

(stan prawny na dzien 16 wrzesnia 2014 r.)

uchwali6 zasady odbywania statu niezb~dnego do uzyskania podstawowych uprawnien

do wykonywania polowania, spos6b jego dokumentowania oraz zaliczania w ponitszym

brzmieniu:

Zasady

odbywania statu, spos6b jego dokumentowania oraz zaliczania

§1

Stat niezb~dny do uzyskania podstawowych uprawnien do wykonywania polowania,

zwany dalej statem, ma na celu praktyczne zaznajomienie statysty z problematykq

fowieckq,

§2

1. Przyj~cie na stat nast~puje na mocy uchwafy zarzqdu kofa fowieckiego lub decyzji

kierownika osrodka hodowli zwierzyny po rozpatrzeniu wniosku 0 przyj~cie na stat,

kt6rego wz6r stanowi zafqcznik do uchwafy Nr 56/2014 Naczelnej Rady towieckiej z

dnia 16 wrzesnia 2014 r.

2. W terminie 14 dni od dnia przyj~cia na stat zarzqd kofa fowieckiego lub kierownik

osrodka hodowli zwierzyny zawiadamia 0 tym fakcie, przesyfkq poleconq, wfasciwy (z

uwagi na miejsce zamieszkania statysty) zarzqd okr~gowy przesyfajqc:

a) uchwaf~ zarzqdu kota 0 przyj~ciu na stat, lub decyzj~ kierownika osrodka hodowli

zwierzyny,

b) wypefniony i podpisany przez kandydata na stat oraz zarzqd kofa lub kierownika

osrodka hodowli zwierzyny wniosek 0 przyj~cie na stat.

3. 0 przyj~ciu na stat zarzqd kofa fowieckiego lub kierownik osrodka hodowli zwierzyny



zawiadamia, w terminie okreslonym w ust. 2, przesytkq poleconq, takte statyst~,

powiadamiajqc go jednoczesnie 0 obowiqzku osobistego odebrania, w terminie 14

dni od otrzymania zawiadomienia we wtasciwym zarzqdzie okr~gowym, dzienniczka

statysty.

§3

]. Zarzqd kota towieckiego lub kierownik osrodka hodowli zwierzyny wyznaczajq

statyscie opiekuna, kt6ry jest odpowiedzialny za szkolenie statysty podczas statu.

2. Opiekunem moze bye jedynie cztonek Polskiego ZWiqzku towieckiego, b~dqcy

cztonkiem kota lub pracownikiem osrodka hodowli zwierzyny, w miar~ mozliwosci z

duzym doswiadczeniem towieckim.

§4

1. W terminie 7 dni od otrzymaniu dokument6w, 0 kt6rych mowa w § 2 ust. 2 wtasciwy

zarzqd okr~gowy wpisuje stazyst~ do rejestru stazyst6w odnotowujqC ten fakt we

wniosku 0 przyj~ciu na staz. Fakt wpisania do rejestru stazyst6w musi bye

-.Wp-rowagzonyQQ_sy?temu Lnformiltycznego "towiectwo w Polsce" w dniu wpisania

do rejestru.

2. 0 wpisaniu do rejestru stazyst6w wtasciwy zarzqd okr~gowy zawiadamia statyst~,

3. Stazysta osobiscie odbiera we wtasciwym zarzqdzie okr~gowym dzienniczek

stazysty, kt6rego wz6r stanowi zatqcznik do uchwaty oraz podpisuje oswiadczenie 0

zapoznaniu si~ z uchwatq Naczelnej Rady towieckiej, w sprawie zasad odbywania

stazu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania.

§5

I. Staz trwa 1 rok i rozpoczyna si~ z dniem wpisania do rejestru stazyst6w.

2. W przypadku skierowania na staz do kota towieckiego lub osrodka hodowli zwierzyny

przez zarzqd okr~gowy stat rozpoczyna si~ z chwilq podj~cia uchwaty 0 skierowaniu

na staz do osrodka hodowli zwierzyny bqdt w terminie 7 dni od uprawomocnienia si~

uchwaty 0 skierowaniu na staz do kota towieckiego.

3. W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach zarzqd kota lub kierownik osrodka

hodowli zwierzyny moze udzielie stazyscie zgody na przerw~ w odbywaniu stazu, z

tym iz staz powinien zostae zrealizowany w okresie nie dtuzszym nit 3 lat. 0

przerwie w odbywaniu statu zarzqd kota towieckiego lub kierownik osrodka hodowli

zwierzyny informuje wtasciwy zarzqd okr~gowy.



1. Staz kandydacki obejmuje:

a) zapoznanie si~ z urzqdzeniami {owieckimi;

b) zapoznanie si~ z zasadami zagospodarowania {owisk i ochrony zwierzyny oraz ze

srodowiskiem jej bytowania, w tym udzia{ w dokarmianiu zwierzyny i innych

pracach na terenie {owisk, m. in. akcjach zbierania wnyk6w, inwentaryzacji

zwierzyny, szacowaniem szk6d;

c) zapoznanie si~ z zasadami gospodarki populacjami zwierzqt {ownych;

d) szkolenie z zakresu bezpiecznego pos{ugiwania si~ mysliwskq broniq srutowq i

kulowq oraz zapoznanie z podstawami strzelectwa mysliwskiego;

e) zapoznanie si~ z podstawami kynologii {owieckiej;

f) udzia{ w polowaniach indywidualnych i zbiorowych, przy czym w przypadku

polowan zbiorowych stazysta nie moze bye angazowany wy{qcznie do naganki;

g) przeszkolenie z zakresu post~powania z pozyskanq zwierzynq.

2. Szkolenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 lit. d organizuje na koszt stazysty w{asciwy

zarzqd okr~gowy, w porozumieniu z komisjq strzelectwa mysliwskiego, a w

odniesieniu do ust. 1 lit. e komisjq kynologicznq okr~gowej rady {owieckiej.

3. Prace, szkolenia, udzia{ w polowaniach odbytych w czasie stazu odnotowywane Sq

na biezqco w dzienniku stazysty. Wpis6w dokonuje stazysta a potwierdza jego

opiekun bqdi: osoby upowaznione przez zarzqd lub kierownika osrodka hodowli

zwierzyny. Wpisy z szkolen, 0 kt6rych mowa w ust. 1 lit. die dokonywane Sq przez

w{asciwy zarzqd okr~gowy.

§7

W przypadku, gdy ko{o {owieckie lub osrodek hodowli zwierzyny nie ma mozliwosci

realizacji ze stazystq pe{nego programu stazu, 0 kt6rym mowa w § 6 ust. 1, po

uzyskaniu zgody innego ko{a lub osrodka hodowli zwierzyny kieruje stazyst~ do odbycia

tam cz~sci stazu we wskazanym zakresie.

§8

Cz{onkowie ko{a oraz pracownicy osrodk6w hodowli zwierzyny b~dqcy pracownikami

Polskiego Zwiqzku towieckiego powinni udzielae stazyscie pomocy w zdobywaniu

wiedzy teoretycznej i praktycznej niezb~dnej do zaliczenia stazu.



§9

Od statysty nie wolno tqdac jakichkolwiek swiadczen finansowych lub rzeczowych.

§10

1. W terminie 30 dni od uptywu obowiqzujqcego w mysl § 5 ust. 1 terminu odbycia

statu, z uwzglE2dnieniem ewentualnej przerwy, 0 kt6rej mowa w § 5 ust. 3, zarzqd

kota lub kierownik osrodka hodowli zwierzyny podejmuje uchwatE2 bqdi: decyzjE2 0

zaliczeniu lub nie zaliczeniu odbycia statu. Uchwata lub decyzja podejmowana jest w

obecnosci statysty opiekuna (nieobecnosc prawidtowo powiadomionego statysty nie

wstrzymuje podjE2cia uchwaty bqdi: decyzji) a przy jej podjE2ciu uwzglE2dnia siE2

przebieg statu udokumentowany w dzienniczku statysty oraz opiniE2opiekuna.

2. W przypadku nie zaliczenia odbycia statu, statysta mote zwr6cic siE2do zarzqdu

okrE2gowego wtasciwego dla kota towieckiego lub osrodka hodowli zwierzyny, a w

przypadku osrodk6w hodowli zwierzyny Zarzqdu Gt6wnego lub bE2dqcych w gestii

innych podmiot6w do Zarzqdu Gt6wnego, 0 zbadanie w trybie nadzoru zasadnosci

uchwaty zarzqdu kota lub decyzji kierownika osrodka hodowli zwierzyny.

3. 0 zaliczeniu odbycia statu lub nie zaliczeniu jego odbycia zarzqd kota lub kierownik

osrodka hodowli zWiertyny zawiadamia wtasciwy zarzqd okrE2gowy przesytaJqc mu

stosowanq uchwatE2 lub decyzjE2, w terminie 14 dni od jej powziE2cia.

4. Nie zaliczenie odbycia statu naktada na zarzqd okrE2gowy obowiqzek skreslenia

statysty z rejestru statyst6w, 0 kt6rym mowa w ust. 1, i powoduje koniecznosc

rozpoczE2cia procedury statowej od nowa. Przepisy §§ 2 - 5 stosuje siE2odpowiednio.

5. Po 30 dniach od uptywu terminu wskazanego w ust. 1 w przypadku naruszenia

obowiqzku wynikajqcego z ust. 3, wtasciwy zarzqd okrE2gowy PZt skresla statystE2 z

rejestru statyst6w. Informacja 0 skresleniu przesytana jest zainteresowanemu.

Zainteresowany mote w terminie 14 dni od otrzymania informacji 0 skresleniu,

zwr6cic siE2z uzasadnionym wnioskiem 0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

§11

Dokumentami potwierdzajqcymi odbycie statu Sq:

1) wniosek 0 przyjE2cie na stat,

2) uchwata zarzqdu kota towieckiego lub decyzja kierownika osrodka hodowli

zwierzyny 0 przyjE2ciu na stat lub tez uchwata wtasciwego zarzqdu okrE2gowego

kierujqca na stat do kota lub osrodka hodowli zwierzyny,

3) wpis do rejestru statyst6w



4) dzienniczek statysty,

5) uchwafa zarzqdu kofa lub decyzja kierownika osrodka hodowli zwierzyny 0

zaliczeniu odbycia lub nie zaliczeniu odbycia statu, a takte w przypadku

okreslonym w § 10 ust. 2 uchwafa wfasGiwego zarzqdu okr~gowego lub Zarzqdu

Gf6wnego PZL

§12

TraGi moc uchwafa nr 103/98 Naczelnej Rady towieckiej z dnia 16 grudnia 1998 r. w

sprawie zasad odbywania zasad statu kandydackiego do Polskiego Zwiqzku

towieckiego.

§13

Uchwafa wchodzi w tycie z dniem jej podj~cia.

Prezes Naczelnej Rady towieckiej

Andrzej Gdula


