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Ramowy program działań 

Dzierżawcy obwodu łowieckiego nr. 82, tj. koła łowieckiego „Darz Bór” w Tarnowie, położonego na 

terenie gminy Lisia Góra, współtworzony i koordynowany przez organ Zarządu Okręgowego 

Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie, będący konsekwencją treści spotkania z rolnikami 

terenu Lisiej Góry(wg. listy obecności), w dniu 12 maja 2020 r., pod przewodnictwem Pana Wójta 

Arkadiusza Mikuły oraz uczestniczących Pana Inspektora UG Józefa Masło, Pana przewodniczącego 

oddziału MIR Janusza Wałaszka, członków zarządu koła: Prezesa Kol. Wojciecha Tarnowskiego, 

Łowczego Kol. Stanisława Twardego, Sekretarza Kol. Jarosława Wałaszka;   

W dniu 28.05.2020 odbyło się spotkanie w Małopolskiej Izbie Rolniczej biuro w Tarnowie z 

inicjatywy Przewodniczącego Rady MIR Pana Janusza Wałaszka, pod przewodnictwem Pana 

Łowczego Okręgowego Krzysztofa Łazowskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Wójt Gminy 

Lisia Góra Pan Arkadiusz Mikuła oraz przedstawiciel Koła Łowieckiego „Darz Bór” w osobie 

Sekretarza Koła Pana Jarosława Wałaszka podczas którego wprowadzono dodatkowe ustalenia do 

ramowego planu działań: 

1) Zintensyfikowanie na chwilę obecną polowań indywidualnych oraz polowań zbiorowych  

( w terminie dopuszczalnym przepisami prawa tj. 1 października danego roku – 31 stycznia 

roku następnego), co przełoży się na zwiększoną realizację liczby pozyskiwanych dzików, 

celem doprowadzenia liczebności populacji dziczej w roku 2020 do minimalnych stanów 

wskazanych w rocznym planie łowieckim; realizacja pozyskania odbędzie się poprzez 

wzmożenie odstrzału dzików, w tym loch, co zapewni optymalną realizację planów 

pozyskania i oczekiwaną redukcję; kalendarz polowań zbiorowych obejmie soboty, niedziele, 

dni wolne od pracy oraz niektóre dni w ciągu tygodnia. Wójt Gminy Lisia Góra deklaruje, iż 

na stronie internetowej Gminy oraz jej profilu na Facebooku będą pojawiać się informacje o 

polowaniach zbiorowych, aby maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców;  

2) Zarząd Okręgowy będzie aktywnie monitorował bieżące pozyskiwanie dzików w ramach 

sanitarnego programu redukcji oraz wnioskował wspólnie z kołem łowieckim do służb 

weterynaryjnych o zwiększanie kolejnych limitów odstrzałów sanitarnych dzików. Myśliwi  

z Koła „Darz Bór” wyrażają chęć dalszego odstrzału sanitarnego; 

3) Zarząd Okręgowy wspólnie z Panem Wójtem rozpozna potrzebę redukcji dzika w strefach 

poza granicami obwodu łowieckiego i w sytuacji koniecznej wystąpi do właściwego 
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miejscowo Starosty o wydanie decyzji na tzw. odstrzał redukcyjny, w trybie i zakresie 

wymagań  

ustawowych. Pan Wójt Gminy Lisia Góra zadeklarował podjęcie rozmów ze Starostą, po 

ówczesnym zasygnalizowaniu takiej potrzeby przez Koło Łowieckie „Darz Bór” celem 

wydania decyzji na tzw. odstrzał redukcyjny; 

4) Zarząd Okręgowy uwzględni potrzebę wsparcia działań dzierżawcy w zakresie redukcji dzika 

poprzez udział tzw. zorganizowanych grup zadaniowych poprzez wnioskowanie do Urzędu 

Wojewody i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie. Myśliwi z Koła „Darz 

Bór” wyrażają chęć współpracy ze zorganizowanymi grupami zadaniowymi, a Łowczy 

Okręgowy Pan Krzysztof Łazowski deklaruje, iż pierwsza powołana zorganizowana grupa 

zadaniowa wspomoże w działaniach Koło z obrębu 82; 

5) Zarząd Okręgowy będzie czuwał nad starannością i systematycznością w wykonywaniu pełnej 

realizacji rocznych planów pozyskania dzika przez koło, odstrzałów sanitarnych i 

redukcyjnych poprzez bieżący obowiązkowy monitoring służący konstrukcji okresowych- 

miesięcznych sprawozdań; 

6) Sprawozdawczość będzie stanowiła podstawę konsekwentnego rozliczania efektywności koła 

łowieckiego i przyszłej oceny prowadzonych zadań pod rygorem ryzyka utraty płynności 

działania i samodzielności gospodarowania na danym terenie wraz z wdrożeniem procedur 

nadzorczych wynikających z przepisów prawnych np.: możliwość zastosowania np. 

odstrzałów zastępczych, brak pozytywnego uzgodnienia projektów rocznych planów 

łowieckich, ocena pod kątem udzielenia rękojmi dzierżawy obwodu łowieckiego w kontekście 

kolejnego okresu dzierżaw i podpisywania umów w 2021r.; 

7) Dla poprawy wydajności w realizacji zamierzonych działań gospodarczych, ZO uruchomi 

program motywacyjny polegający m. in. na szkoleniu i wspieraniu umiejętności strzeleckich 

oraz właściwych metod polowań połączonych z zajęciami związanymi z kynologią myśliwską 

– udział psów dzikarzy; w ramach tego ZO wypracuje najkorzystniejsze oferty nabycia psów, 

 z możliwością wsparcia finansowego w sytuacjach szczególnie umotywowanych; 

8) Kolejnym sposobem poprawy skuteczności w dążeniu do osiągnięcia pożądanych wskaźników 

redukcji dzika jest możliwość koordynacji w czynnościach związanych z zakładaniem tzw. 

pasów zaporowych, jako jednej z efektywniejszej metody skutecznego powstrzymywania 

migracji dzików z terenów leśnych na tereny polne i miejskie; - do czego zobowiązane będzie 

koło łowieckie. Samorząd rolniczy ze swojej strony będzie sugerować rolnikom aby 

umożliwili kołom łowieckim działającym na ich terenie zagospodarowanie użytecznych 

resztek pożniwnych w postaci niedomłotów kukurydzy oraz kolb leżących na ziemi w wyniku 

żerowania dzikich zwierząt celem zabezpieczenia pasz dla zwierząt w okresie zimowym oraz 

zmniejszenia atrakcyjności działek rolnych jako terenu żerowania dzikich zwierząt; 
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9) Zarząd Okręgowy wspólnie z Panem Wójtem oraz przedstawicielem MIR wzmocni zakres 

współpracy miejscowego koła łowieckiego z rolnikami i rolników z myśliwymi poprzez 

bieżący szczegółowy monitoring wszelkich spraw wymagających wspólnej dyskusji i 

wypracowania stanowiska w oparciu o wzajemne zrozumienie i umiejętność dojścia do 

kompromisu/ ugody; mediacja jako forma wzajemnych relacji; 

10) Zarząd Okręgowy zadedykuje kołu łowieckiemu większą współpracę z myśliwymi z 

sąsiednich obwodów łowieckich, poprzez wzajemny kontakt i ustalenia zarządów kół, celem 

zwiększenia możliwości udziału Kolegów, gości, myśliwych w polowaniach na dziki; udział 

w polowaniach zbiorowych oraz wypisywanie nowym Kolegom upoważnień do odstrzału 

indywidualnego. Koło „Darz Bór” oferuje możliwość wykupienia odstrzału na dzika dla 

myśliwych nie będących członkami koła; 

11) Poprawność prowadzonych prac agrotechnicznych pod kątem ograniczania ryzyka 

powstawania szkód łowieckich, np. płodozmiany na terenach upraw kukurydzy, itp., 

prognozowanie upraw w kolejnych sezonach gospodarczych w kontekście planu koła 

łowieckiego na ilość i rozmieszczenie urządzeń łowieckich na terenie obwodu; staranność 

sporządzania dokumentacji szkody łowieckiej, - to przykładowe wspólne zadania po stronie 

rolników i myśliwych, które podlegać będą pod bezpośredni nadzór Zarządu Okręgowego. 

Jednogłośnie przyjęto, iż niezbędnym do dobrej współpracy pomiędzy rolnikami i myśliwymi 

musi być transparentność i dialog- przykładowo aby rolnicy informowali myśliwych w jakich 

miejscach widywane są dziki a myśliwi mogli tam ustawić ambony lub zwyżki. 

Przewodniczący Rady Powiatowej MIR poinformował o planowanych spotkaniach z kołami 

łowieckimi  

i rolnikami w gminach celem dyskusji i informacji dla obu zainteresowanych stron o prawach  

i obowiązkach każdej z nich; 

12) Zarząd Okręgowy na koniec sezonu gospodarczego skieruje do kontroli koła podmiot tzw. 

komisji kontroli kół łowieckich, celem zbadania poprawności działania w zakresie w/w; 

13) Wsparcie finansowe miejscowego samorządu, nowe technologie dopuszczone do polowań na 

dziki w postaci nokto i termo wizji, repelenty itp.;, - to działania, do jakich Zarząd Okręgowy 

będzie motywował zarząd koła i wspierał w decyzjach. Wójt Gminy zobowiązał się do 

przeznaczenia środków finansowych pochodzących z samorządu gminnego w kwocie 3000-

5000 tys. celem zakupu gotowej zwyżki, ambony lub dobrej jakości drewna przeznaczonego 

na ich budowę; 

14) imprezy otwarte pod hasłem: „festiwale smaku” jako forma popularyzacji wartości 

kulinarnych dziczyzny w ramach regularnych planów działania ZO we współpracy z 

placówkami oświaty,  

w tym głównie o profilu gastronomicznym, próby i konkursy degustacyjne, - to programy, 

jakie Zarząd Okręgowy dedykować będzie dla koła łowieckiego. 
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W oparciu o powyższe, ZO akcentuje, że ograniczenia populacji dzików na wskazywanym terenie 

wymagają różnych form podejmowanych działań, które opierając się w granicach dyspozycji 

prawnych oraz wypracowanych form działania są reakcją na potrzeby społeczne, co zresztą bardzo 

słuszne, próbując poszukiwać najbardziej alternatywnego rozwiązania zaistniałego problemu, 

dotykającego niejednokrotnie szeregu grup społecznych i licznych obywateli.- tu rolników terenu 

gminy Lisia Góra. Przedstawiony w zarysie szkicowy program działań ukierunkowany jest na 

realizację ustawowych zadań płynących z gospodarki łowieckiej oraz programów pomocniczych, a ich 

celem jest natychmiastowa reedukacja dzika, do czego my, jako podmioty łowieckie deklarujemy 

gotowość pełnej mobilizacji. 

 

 

 

 

 

 

 


