Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego
Nadleśnictwa Nowe Ramuki nr 19/2011
z dnia 1 kwietnia 2011 roku.

Regulamin organizacyjny
Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych „Nowe Ramuki”
przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§1.
Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ LP) „Nowe Ramuki” przy
Nadleśnictwie Nowe Ramuki funkcjonuje na podstawie art. 28. ust. 2. Ustawy Prawo Łowieckie
z dnia 13.10.1995 r. (Dz. U. Nr 147. Poz. 713) z późniejszymi zmianami oraz decyzji MOŚZNiL, znak
spr. DLŁ7551/12/94, z dnia 19.12.1994 r. wyłączającej z wydzierżawienia i przekazania w zarząd
Lasom Państwowym obwody łowieckie nr 268, 269, 270, które to obwody wchodzą w skład OHZ
LP „Nowe Ramuki” przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki.
Ramowe zasady funkcjonowania OHZ LP zostały określone Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 stycznia 2008 r. oraz wydanym na jego podstawie
Zarządzeniem Nr 8/2008 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26
marca 2008 roku w sprawie tworzenia i funkcjonowania OHZ LP na terenie RDLP w Olsztynie.
§2.
OHZ LP realizuje cele określone w art. 28. ust. 2 Ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13
października 1995 r. wraz z późniejszymi zmianami, na podstawie rocznych planów łowieckich
opracowanych i zatwierdzonych zgodnie z założeniami wieloletnich łowieckich planów
hodowlanych opracowanych dla rejonu hodowlanego nr 7 Napiwodzko-Ramuckiego oraz
programach funkcjonowania i dalszego rozwoju gospodarki łowieckiej w OHZ LP.
§3.
Regulamin organizacyjny OHZ LP „Nowe Ramuki” przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki, zwany
dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną gospodarki łowieckiej i zasady korzystania
z łowiska.
Rozdział II. Organizacja wewnętrzna.
§4.
OHZ LP „Nowe Ramuki” wchodzi w skład struktury organizacyjnej Nadleśnictwa Nowe
Ramuki. Składa się on z trzech obwodów łowieckich nr 268, 269, 270. Kieruje nim jednoosobowo
Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowe Ramuki.
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§5.
Zgodnie z Ramową Instrukcją Leśniczego ds. łowieckich wprowadzonej Zarządzeniem Nr 25
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 1999 r. realizację Rocznego Planu
Łowieckiego (RPŁ) powierza się Leśniczym ds. łowieckich, którzy w oparciu o prowadzone
polowania indywidualne i zbiorowe – dewizowe i krajowe, na podstawie wydanych pisemnych
upoważnień przez Nadleśniczego, koordynują wykonanie przyjętego planu odstrzału zwierzyny.
Ponadto są odpowiedzialni za realizację pozostałych zadań gospodarczych wynikających z RPŁ.
§6.
Nadzór merytoryczny nad działalnością OHZ prowadzi Inżynier Nadzoru w porozumieniu
z Nadleśniczym. Wykonanie zadań związanych ze sprawozdawczością z zakresu łowiectwa ciąży na
Specjaliście ds. gospodarki łowieckiej, który współpracuje w tym zakresie z Leśniczymi
ds. łowieckich.
§7.
Nadleśnictwo prowadzi następującą dokumentację w OHZ LP:
1. Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym – odpowiedzialny
Leśniczy ds. łowieckich (wzór zgodny z obowiązującymi przepisami).
2. Egzemplarze wydanych upoważnień do odstrzałów – odpowiedzialny Specjalista
ds. gosp. łowieckiej (wzór druku ścisłego zarachowania zgodny z obowiązującymi
przepisami).
3. Ewidencję protokołów z polowań zbiorowych – odpowiedzialny Specjalista ds. gosp.
łowieckiej.
4. Bieżącą ewidencję pozyskania zwierzyny – odpowiedzialny Leśniczy ds. łowieckich, który
przekazuje kopie Specjaliście ds. gosp. łowieckiej celem wprowadzania do SILP.
5. Ewidencję oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej – odpowiedzialny
Specjalista ds. gospodarki łowieckiej.
6. Ewidencję fotograficzno – albumową z opisem zawierającym dane: nadleśnictwo, data
pozyskania, nazwa OHZ i nr obwodu, forma poroża, nazwisko i imię myśliwego, masa
poroża i tuszy, gatunek zwierzyny, ew. punktacja CIC, włącznie z kartami wyceny
trofeum – odpowiedzialny Specjalista ds. gospodarki łowieckiej.
7. Rejestr zgłoszeń szkód łowieckich w uprawach rolnych – odpowiedzialny Specjalista
ds. gosp. łowieckiej.
8. Rejestr urządzeń hodowlanych, łowieckich oraz poletek łowieckich - odpowiedzialny
Leśniczy ds. łowieckich.
9. Kontrolkę wykładania karmy - odpowiedzialny Leśniczy ds. łowieckich.
Rozdział III. Zasady korzystania z łowisk.
§8.
OHZ LP „Nowe Ramuki” przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki dysponuje trzema obwodami
łowieckimi Nr 268, 269 i 270, których granice zostały określone Uchwałą Nr XXIV/465/08 Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podziału
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie.
§9.
Wszelkie polowania na terenie OHZ LP „Nowe Ramuki” odbywają się zgodnie z obowiązują
Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147. Poz. 713) z późniejszymi zmianami
oraz wszelkimi aktualnymi i obowiązującymi w danym czasie rozporządzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, jak również zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997 r. wraz
z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002).
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§10.
Na terenie OHZ LP „Nowe Ramuki” mogą polować myśliwi będący członkami Polskiego
Związku Łowieckiego oraz myśliwi dewizowi (zagraniczni), polujący za zgodą Ministra Środowiska,
których na polowanie kieruje posiadające ku temu uprawnienia wyspecjalizowane biuro polowań.
§11.
POLOWANIE INDYWIDUALNE
1. Myśliwy będący członkiem PZŁ chcący skorzystać z obwodu łowieckiego OHZ LP „Nowe
Ramuki” musi pisemnie bądź ustnie (telefonicznie) zamówić polowanie u Nadleśniczego
i obowiązany jest do:
a. Posiadania ważnego pisemnego upoważnienia do wykonywania polowania
indywidualnego wystawionego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowe Ramuki na
obowiązującym druku ścisłego zarachowania.
b. Dokonania wpisu do książki ewidencji pobytu myśliwych w łowisku, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Leśniczym ds. łowieckich miejsca wykonywania polowania. Zapis
w ewidencji może dotyczyć każdego pojedynczego pobytu lub okresu wieczór-rano
i może być dokonywany osobiście, bądź po powiadomieniu telefonicznym dokona go
Leśniczy ds. łowieckich.
c. Odnotowania w książce ewidencji i zgłoszenia telefonicznego Leśniczemu ds. łowieckich
faktu dokonania odstrzału (data, godzina, gatunek, płeć, liczba sztuk, ilość oddanych
strzałów).
d. Okazania tuszy Leśniczemu ds. łowieckich w przypadku zwierzyny trofealnej
lub przeznaczonej na użytek własny.
e. Zagospodarowania tuszy upolowanej zwierzyny poprzez dostarczenie jej własnym
staraniem w stanie kompletnym do punktu skupu dziczyzny wskazanym przez
Nadleśnictwo.
f. Zgłoszenia w ciągu 12 godzin Leśniczemu ds. łowieckich faktu postrzelenia zwierzyny
bądź oddania strzału niecelnego.
g. Zwrotu uzupełnionego upoważnienia po jego wykorzystaniu lub wygaśnięciu jego
ważności do Nadleśnictwa bądź do Leśniczego ds. łowieckich.
h. Uregulowania wszelkich należności (jeśli istnieją) z tytułu korzystania z łowiska.
2. Myśliwi dewizowi kierowani przez biura polowań mogą polować tylko i wyłącznie
z podprowadzającymi, którzy odpowiadają za organizację polowania i zagospodarowanie
tuszy, przy współpracy z Leśniczym ds. łowieckich.
3. Trofeum odstrzelonej zwierzyny do czasu oceny prawidłowości odstrzału oraz uiszczenia
opłat, jak również trwałego oznakowania wg ogólnie obowiązujących zasad, stanowi
własność Nadleśnictwa i nie może być wywożone poza jego teren.
§12.
POLOWANIA ZBIOROWE
1. Polowania zbiorowe dla myśliwych zagranicznych organizowane są na podstawie dokumentacji
otrzymanej od uprawnionego biura polowań.
2. Dopuszcza się – za zgodą Dyrektora RDLP w Olsztynie – zorganizowanie jednego w sezonie
polowania zbiorowego o charakterze administracyjno-szkoleniowym na koszt Nadleśnictwa,
które ma mieć charakter instruktażowy, a jego celem nadrzędnym jest podnoszenie kwalifikacji
służby łowieckiej i leśnej, promocja polskiego łowiectwa, kultywowanie zwyczajów i tradycji
łowieckiej.
3. Z każdego polowania zbiorowego bezpośrednio po jego zakończeniu prowadzący polowanie we
współpracy ze Specjalistą ds. gospodarki łowieckiej sporządza protokół-sprawozdanie
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z polowania zbiorowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i przekazuje go do
Nadleśnictwa. Kopię Nadleśnictwo przesyła do RDLP w Olsztynie.
§13.
Ocenę prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej na terenie OHZ LP „Nowe
Ramuki” przeprowadza komisja do spraw oceny trofeów składająca się z przedstawiciela PZŁ,
przedstawiciela Zarządcy OHZ (jednej osoby z wymienionych: Nadleśniczy, Zastępca
Nadleśniczego, Inżynier Nadzoru) i przedstawiciela Nadleśnictwa (jednej osoby z wymienionych:
Specjalista Służby Leśnej, leśniczy). Ze składu komisji należy wykluczyć osobę, która dokonała
odstrzału ocenianego trofeum lub podprowadzała myśliwego, który dokonał odstrzału ocenianego
trofeum.
Zakres prac komisji obejmuje:
1. Wykonanie ważenia oraz ocenę zgodności wykonanego odstrzału z posiadanym
upoważnieniem.
2. Dokonanie opisu trofeum zgodnie z obowiązującym wzorem.
3. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej.
4. Wycenę trofeów pod względem wartości medalowej CIC dla:
− wieńców jeleni byków o wadze brutto powyżej 5,5 kg
− parostków sarny rogacza o wadze brutto powyżej 430 g
− oręża dzików odyńców o długości szabel powyżej 20 cm.
5. Przygotowanie i wydawanie stosownych certyfikatów dla trofeów medalowych.
6. Przekazanie dokumentów sporządzonych przez komisję do Specjalisty ds. łowieckich, który
postępuje z nimi zgodnie z §8 niniejszego Regulaminu.
Odwołania od dokonanej oceny prawidłowości odstrzału bądź wyceny CIC rozpatruje
Dyrektor RDLP w Olsztynie. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Nadleśnictwa w ciągu 14
dni od daty dokonania wyceny.
Rozdział IV. Organizacja obrotu tuszami.
§14.
W przypadku pobrania tuszy na użytek własny dokumenty finansowe (rachunki
uproszczone) wystawiane są na podstawie WON, sporządzonego przez pracownika Nadleśnictwa,
oraz protokołu ważenia tuszy, sporządzonego przez specjalistę ds. łowieckich, nie później niż
w pierwszym dniu roboczym po dniu dokonania odstrzału. Myśliwy dokonuje opłaty zgodnie
z obowiązującym cennikiem w Nadleśnictwie w dniu wystawienia faktury, wg ceny za pierwszą
klasę jakości, bez względu na miejsce postrzału. Dopuszcza się opłatę wartości tuszy wg drugiej
klasy jakości, jeżeli wynika to z masy tuszy i aktualnie obowiązujących norm przedmiotowych
pomiędzy Kontrahentem skupującym tusze zwierzyny a Nadleśnictwem.
§15.
Tusze oddawane do punktu schładzania przy Nadleśnictwie, zagospodarowuje firma
skupująca, z którą Nadleśnictwo ma podpisaną umowę w tym zakresie, określającą odrębnie
wszystkie zasady w tej materii.
Rozdział V. Opłaty i rozliczenia.
§16.
Opłaty za świadczenia pobytowe, dokonanie odstrzału i trofea oraz usługi dodatkowe
związane z organizacją polowania indywidualnego lub zbiorowego w przypadku polowań
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dewizowych pobiera się zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz ofertami cenowymi RDLP
w Olsztynie, obowiązującymi w danym sezonie łowieckim.
§17.
Opłaty za świadczenia pobytowe, organizację polowania indywidualnego lub zbiorowego,
dokonanie odstrzału oraz trofea i świadczenia i usługi dodatkowe w przypadku myśliwych
będących członkami PZŁ, pobiera się zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym okresie na
podstawie decyzji Nadleśniczego.
§18.
Nadleśniczy wydając odstrzały działa zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami Dyrektora
Generalnego LP i Dyrektora RDLP w Olsztynie.
§19.
1. Za dokonanie uśmiercenia zwierząt łownych zgodnie z art. 33 pkt. 3 ustawy o Ochronie
Zwierząt z dnia 21.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz.
1002), myśliwy nie ponosi opłat wymienionych w cenniku, a w przypadku uśmiercenia
zwierzyny trofealnej, trofeum pozostaje własnością Nadleśnictwa.
2. Myśliwy po dokonaniu powyższej czynności powiadamia o fakcie leśniczego ds. łowieckich,
a następnie z powyższego sporządza notatkę podpisaną przez świadków zdarzenia.
3. Istnieje możliwość przekazania trofeum na własność myśliwemu po uiszczeniu stosownych
opłat zgodnie z obowiązującą ofertą cenową.
Rozdział VI. Sankcje karne.
§20.
W przypadku oceny przez komisję pozyskanego trofeum samca zwierzyny płowej jako
odstrzał rażąco nieprawidłowy (dwa czerwone punkty), zostanie powiadomiony o tym
przedstawiciel właściwego ZO PZŁ i Zarząd macierzystego Koła Łowieckiego myśliwego, który
dokonał odstrzału. Dotyczy to także podprowadzających myśliwych dewizowych.
Dodatkowo Nadleśniczy zakaże winnemu wykonywania polowania na dany gatunek
samców zwierzyny płowej na okres dwóch sezonów łowieckich na terenie OHZ LP „Nowe Ramuki”.
§21.
W przypadku obniżenia klasy tuszy na punkcie skupu wynikłego z zaniedbań myśliwego
lub podprowadzającego Nadleśniczy może podjąć decyzję o odstąpieniu ewentualnej wypłaty
zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania i obciążyć stratą wynikającą z obniżenia klasy bądź
przepadku tuszy.
Rozdział VII. Zasady porządkowe.
§23.
Do obowiązków służby leśnej, a szczególności Straży leśnej, Leśniczych ds. łowieckich
i Inżyniera Nadzoru należy:
− sprawdzanie ważności dokumentów upoważniających do wykonywania polowania
(legitymacja PZŁ, pozwolenie na broń, upoważnienie do wykonywania polowania)
− egzekwowanie obowiązku zgłaszania pobytu na polowaniu oraz odnotowywania
jego efektów
− stwierdzanie przy okazaniu tuszy pozyskanej zwierzyny jej zgodności z posiadanym
upoważnieniem
− eliminowanie wszelkich przejawów kłusownictwa.
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§24.
Leśniczowie ds. łowieckich tak rozplanowują lokalizację myśliwych w łowisku aby zapewnić
im maksymalne bezpieczeństwo. W przypadku wątpliwości co do zachowania bezpieczeństwa
i jednoczesnym braku możliwości braku zmiany lokalizacji Leśniczy ds. łowieckich ma obowiązek
podjęcie działań likwidujących zagrożenie, włącznie z przerwaniem polowania.
§25.
W przypadku znalezienia w trakcie wykonywanego polowania martwej zwierzyny bądź jej
szczątków myśliwy obligatoryjnie zgłasza ten fakt Leśniczemu ds. łowieckich i sporządza wspólnie
z nim stosowny protokół.
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.
§26.
Każdy kto korzysta z łowiska OHZ LP „Nowe Ramuki” przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki
akceptuje jednocześnie niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
W sprawach nieusankcjonowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają aktualne
przepisy przedmiotowe związane z gospodarką łowiecką oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§27.
Niniejszy Regulamin zawiera zasady ramowe, od których w drodze stosownych zarządzeń
i decyzji Nadleśniczy może – zgodnie z obowiązującymi przepisami - wprowadzić pewne
odstępstwa.
§28.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2011 r.

Nowe Ramuki, 01.04.2011

NADLEŚNICZY
NADLEŚNCITWA NOWE RAMUKI

mgr inż. Janusz Jeznach
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