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Warszawa,	26	czerwca	2019	r.	
KW/22/2019/AK-AM	

ZARZĄD	KOŁA	ŁOWIECKIEGO	
Polski	Związek	Łowiecki	
	

Szanowne	Koleżanki	i	Koledzy,	

Zbliża	 się	 czas	 polowań	 na	 ptactwo	 łowne,	 przepisy	 i	 etyka	 nakłada	 na	 Myśliwych	 obowiązki,		
o	 których	 należy	 pamiętać	 -	 obowiązek	 etycznego	 i	 humanitarnego	 pozyskiwania	 i	 odszukiwania	
zwierzyny.	 Pies	 jako	 wierny	 towarzysz	 każdego	 myśliwego	 wpisuje	 się	 w	 etos	 właściwego	
wykonywania	polowania	służąc	myśliwemu	i	jego	rodzinie.	

Podstawową	 zasadą	łowiectwa	 jest	 etyczne	 i	 bezpieczne	 polowanie.	 Dlatego	 powinno	 się	
doskonalić	 nie	 tylko	 własne	 umiejętności	 strzeleckie,	 ale	 także	 umiejętności	 naszego	 towarzysza	
łowów	czyli	użytkowego	psa	myśliwskiego	oraz	własne	umiejętności	kynologiczne.	

Wystawianie	 jest	 nieodłączną	 cechą	 charakterystyczną	 psów	 legawych	 (grupa	 VII	 FCI).	
Nad	 utrwaleniem	 tej	 cechy	 pracowały	 pokolenia	 myśliwych.	 Aport,	 respektowanie	 zwierzyny,	
karność	 i	apel	to	podstawowe	umiejętności,	które	poprzez	wzmacnianie	 i	kontrolowanie	prowadzą	
do	 sukcesów	 szkoleniowych	 i	 użytkowych,	 w	 pełni	 realizując	 założenia	 bezpiecznego	 polowania	
objętych	 Regulaminem	 Polowań	 i	 Regulaminami	 Testów	 Pracy	 Psów	 Myśliwskich	 PZŁ.	 Zaliczenie	
przez	 psy	 odpowiedniej	 jakości	 i	 ilości	 testów	 hodowlano-łowieckich,	 sprawdzianów	 użytkowości	
łowieckiej,	gwarantuje	wybór	odpowiednich	osobników	do	hodowli	i	polowania.	

Celem	 działalności	 Klubu	 Wyżłów	 PZŁ	 jest	 wsparcie,	 udzielenie	 pomocy	 Kołom	 i	 Myśliwym		
w	 edukacji	 kynologicznej	 i	 szkoleniu	 psów	 myśliwskich	 w	 bezpiecznym	 i	 etycznym	 polowaniu,		
w	prawidłowym	doborze	i	szkoleniu	szczeniąt.	

Nawiązanie	 współpracy	 pozwoli	 na	 rzetelną	 ocenę	 i	 egzaminowanie	 cech	 wrodzonych		
i	nabytych	psów	myśliwskich	oraz	stopnia	wyszkolenia	i	przygotowania	do	bezpiecznego	i	etycznego	
polowania.	 Umożliwi	 także	 Koleżankom	 i	 Kolegom	 z	 Koła	 na	 uczestnictwo	 w	 szkoleniach	 dla	
przewodników	 psów	 myśliwskich	 oraz	 uzyskać	 zaświadczenia	 użytkowości	 łowieckiej	 dla	 psów	
myśliwskich.	 Zwiększenie	 ilości	 przygotowanych	 do	 polowania	 psów	 sprawi,	 iż	 polowania	 będą	
bezpieczniejsze	i	skuteczniejsze,	dostarczając	wspaniałych	wrażeń,	wspomnień	wrażeń,	wspomnień		
i	satysfakcji	z	udanych	łowów.	

Klub	 Wyżłów	 na	 kanwie	 szerokiej	 współpracy	 z	 Kołem	 oferuje	 również	 udział	 myśliwych		
z	 ułożonymi	 psami	 w	 polowaniach	 zbiorowych	 lub	 indywidualnych	 w	 Państwa	 Kole,	 w	 razie	
potrzeby.	

Jednocześnie	 licząc	 na	 aprobatę	 Klub	 deklaruje	 swój	 pełen	 udział	 i	 możliwe	 zaangażowanie		
i	 zapewnienie	udziału	myśliwych	 z	ułożonymi	psami	podczas	prowadzenia	 szkoleń	 kynologicznych,	
przygotowywaniu	 prezentacji	 i	 pokazów	 pracy	 psów	 myśliwskich	 w	 czasie	 pikników	 i	 wydarzeń	
promujących	kulturę	i	tradycję	łowiecką	w	Waszym	Regionie.	
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Stojąc	 na	 stanowisku,	 iż	 wysoka	 jakość	 winna	 wiązać	 się	 z	 transparentnością	 oraz	 pluralizmem	
organizacyjnym,	 co	 w	 pełni	 pozwala	 na	 rozwój	 kynologii	 łowieckiej	 w	 Polsce,	 Klub	 Wyżłów	 PZŁ	
zwraca	 się	 z	 uprzejmą	prośbą	 o	 umożliwienie	 organizacji	wydarzeń	 edukacyjnych,	 szkoleń,	 testów		
i	 sprawdzianów	 kynologiczno-łowieckich	 na	 użytkowanych	 przez	 Państwa	 terenach	 łowieckich	
poprzez	udostępnienie	terenów	na	których	można	wykonać	z	psem:	

•	naukę	odszukiwania	i	aportu	zagubionej	zwierzyny	w	terenie	wodnym,	łąkowym	oraz	leśnym,		

•	doskonalenie	aportu	z	głębokiej	wody	i	szuwaru,		

•	obycie	i	naukę	respektowania	różnych	gatunków	zwierzyny	występującej	w	naturalnym	łowisku,	

•	socjalizację	i	doskonalenie	kooperacji	psów	i	myśliwych	podczas	polowania	zbiorowego,	gdzie	kilka	
psów	powinno	pracować	jednocześnie	z	zachowaniem	zasad	bezpieczeństwa,	

•	oceny	i	sprawdzenia	cech	wrodzonych	i	nabytych	psa	myśliwskiego	oraz	stopnia	wyszkolenia	i	
przygotowania	do	bezpiecznego	i	etycznego	udziału	w	polowaniach.	

	

Liczymy	 iż	 podejmowane	 przez	 Koleżanki	 i	 Kolegów	 Kynologów	 działania	 przyczynią		
się	 do	 przywrócenia	właściwej	 jakości	 szkoleń	 i	 testów	psów	myśliwskich	w	 Polsce,	 a	 tym	 samym	
rozwoju	 wartościowego	 elementu	 kultury	 i	 tradycji	 jaką	 jest	 polska	 kynologia	 łowiecka	 oraz	
zwiększenia	liczby	odnalezionych	postrzałków,	co	czyni	polowania	bardziej	etyczne	i	skuteczne.	Klub	
Wyżłów	przy	Polskim	Związku	Łowieckim,	zwraca	się	z	uprzejmą	prośbą	o	uwzględnienie	niniejszego	
stanowiska,	pozytywne	rozpatrzenie	prośby	oraz	o	wskazanie	osoby	upoważnionej	przez	Zarząd	Koła	
do	 kontaktu	 z	 Klubem	 Wyżłów	 PZŁ	 w	 celu	 realizacji	 założeń	 niniejszej	 propozycji	 współpracy		
i	zwiększenia	liczby	użytecznych,	wyszkolonych	a	tym	samym	skutecznych	psów	podczas	polowań.	

	

Z myś liwskim pozdrowieniem, Darz Bór! 	

		


