
CZYNNOŚCI PRZED ODPRAWĄ I PRZEBIEG ODPRAWY 

REGULAMIN POLOWAŃ /ZBIÓR ZASAD I 
ETYKI 

Kwestie wypowiadane przez 
prowadzącego polowanie  

Przed odprawą  

Sprawdzenie dokumentów uprawniające do 
udziału w polowaniu (wskazane również 
jaskrawych elementów)  

 

Sporządzenie listy myśliwych  

Sporządzenie listy psów biorących udział w 
polowaniu  

 

Sporządzenie listy osób towarzyszących   

Odprawa 

Sygnał „ZBIÓRKA” Proszę sygnalistów o sygnał „ZBIÓRKA”  

Ustawienie się myśliwych  do odprawy 

Koleżanki i koledzy proszę ustawić się do 
odprawy Sygnaliści stają po prawej stronie 
prowadzącego polowanie i grają sygnał 
„Zbiórka myśliwych”. Myśliwi ustawiają się 
naprzeciwko prowadzącego polowanie. Po 
lewej stronie prowadzącego polowanie staje 
naganka 

Sygnał „ POWITANIE” bez nakryć głowy  
Po ustawieniu się uczestników polowania. 
Koledzy teraz będzie sygnał „POWITANIE” 
który wysłuchujemy bez nakryć głowy  

Prowadzący wita gości 
Witam zaproszonych gości w osobach kol. 
Jan NOWAK ….. 

Prowadzący wita myśliwych Witam wszystkich myśliwych  

Prowadzący wita pomocników (nagankę) 
Witam nagankę, pomocników, osoby 
towarzyszące  

Prowadzący wita łowisko 
Witam łowisko …….. w którym dziś 
będziemy polować  

Informować, jaką zwierzynę, w jakiej ilości 
przewidziano do odstrzału 
Informuje o gatunkach, liczbie i płci 
zwierzyny objętej planem polowania, 

Koleżanki i koledzy dziś polujemy na :  
konkretne wyszczególnię zwierzyny 
przewidzianej do odstrzału (nie można 
używać pojęć ogólnych np. drapieżniki)  

Podaje liczbę miotów, 
Koleżanki i koledzy dziś przewiduję 4 mioty 
jednak liczba może ulec zmianie z uwagi na 
warunki atmosferyczne ….. 

informuje o warunkach polowania, w 
szczególności o obowiązkach i sposobie 
zachowania się podczas polowania, w tym 
używania psów i poszukiwania postrzałków 

Myśliwi zabierający osoby towarzyszące na 
stanowisko obowiązane są poinformować o 
sposobie zachowania się na polowaniu, na 
stanowiska w czasie rozprowadzania 
zachowujemy się cicho, stanowiska 
zajmujemy w miejscu wskazanym przez 
rozprowadzającego 
 
Psy na stanowisku muszą być trzymane na 
otoku  
 
Obowiązek zapewnienia poszukiwania 
postrzałka i jego uśmiercenia spoczywa na 
myśliwym, który go postrzelił. 
 



Myśliwy może poszukiwać postrzałka tylko 
po zakończeniu pędzenia i za moją zgodą 
 
 Prowadzący polowanie, na prośbę 
myśliwego, powinien udzielić mu pomocy 
podczas poszukiwania postrzałka zwierzyny 
grubej. 
 
Myśliwy poszukujący postrzałka nie może 
wymagać przerwania polowania. 
 
 Myśliwy powracający z poszukiwania 
postrzałka jest obowiązany zatrzymać się w 
bezpiecznym miejscu; może włączyć się do 
polowania po zakończeniu pędzenia i 
zgłoszeniu mi powrotu  
 
itp 

Zasady bezpieczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktualnych warunków 
terenowych i atmosferycznych, oraz 
przekazać inne uwagi dotyczące polowania; 

Koleżanki i koledzy  
Nie strzelamy do łani licówki  
Nie strzelamy z linii myśliwych w kierunku 
flanki i odwrotnie jeśli nie gwarantuje to 
oddania bezpiecznego strzału 
Nie strzelamy wzdłuż lini myśliwych  
Nie zajmujemy stanowisk w wykopach 
zagłębieniach terenu  
Stanowiska zajmujemy na ścianie 
pędzonego miotu  
Strzelamy tylko do celów rozpoznanych  
Nastawy lunety nie mogą przekroczyć 
krotności trzy ( polowanie z ziemi)  
Maksymalna odległość strzału w miot 40 m 
poza miot z broni gładko lufowej 40 m z 
kulowej do 100 m  
Nie strzelamy w miot po drugim sygnal lub 
jeśli naganka zbliży się na odległośc 100 m 
(w lesie) – 150 m w (polnym)  
 
Itd.  

Omawia przewidziane sygnały   
 

W czasie polowania obowiązywać będą 
następujące sygnały  

Okazuje myśliwym uczestniczącym w 
polowaniu wszystkie psy, które mogą brać 
udział w tym polowaniu; 
 

W polowaniu będą brały udział następujące 
psy (wskazać biorące udział w nagance i na 
zabierane na stanowiska)  

Informuje, komu powierzono apteczkę; 
 

Apteczkę będzie posiadał  

Dokonuje odprawy naganki  

Naganka proszę chodzić równo utrzymywać 
jedna linie …. Na oddziałowych zatrzymać 
się wyrównać linie i dopiero wszyscy 
ponownie ruszają  

Po odprawie dokonuje się losowania 
stanowisk, rozpoczynając od gości 

 

 Odprawę kończy sygnał „Apel na 
łowy”, po którym myśliwi udają się na 

 



pierwszy miot.  
 

 


