
            
Uchwała  

XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Związku Łowieckiego 

z dnia 16 lutego 2019 roku 
 

w sprawie: uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego 
 
    Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 

łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) i art. 9 ust. 14 ustawy z dnia 22 
marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 651) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

Uchwala się Statut Polskiego Związku Łowieckiego, zwany dalej „Statutem”, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Kadencje organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich rozpoczęte 
przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały trwają do czasu ich zakończenia. 
 

§ 3. 
Uchwały organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich podjęte przed 
dniem wejścia w życie Statutu zachowują swoja ważność w zakresie, w jakim nie są  
z nim sprzeczne.  

§ 4. 
1. Organy Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich są obowiązane,  

w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Statutu, stanowiącego załącznik  
do niniejszej uchwały, dostosować swoje uchwały do postanowień tego Statutu.  

2. Właściwe zarządy okręgowe celem realizacji postanowień Statutu zwołają zwyczajne 
okręgowe zjazdy delegatów w terminie do 30 listopada 2019 r.  

 
§ 5. 

1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Statutu, 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2.   Staż kandydacki rozpoczęty przed wejściem w życie Statutu przyjętego zgodnie z § 1  
odbywa się na zasadach dotychczasowych.  

 
§ 6. 

1.  Statut przyjęty zgodnie z § 1 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jego 
zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska.  

2.  Z dniem wejścia w życie Statutu, o którym mowa w § 1, traci moc Statut Polskiego 
Związku Łowieckiego, stanowiący załącznik do uchwały XXI Zjazdu Delegatów PZŁ 
z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, 
zmieniony uchwałą XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 12 września 2015 r. 
w sprawie zmian w Statucie Polskiego Związku Łowieckiego.  

 



§ 7. 
Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Naczelną Radę Łowiecką do zwołania w terminie do  
30 września 2019 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w celu przyjęcia 
uchwały dotyczącej Kierunków Działania Zrzeszenia oraz uchwały dotyczącej nowelizacji 
Statutu przyjętego zgodnie z § 1. 
 

§ 8. 
1. Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Naczelną Radę Łowiecką, do przygotowania 

jednolitego znowelizowanego projektu Statutu oraz projektu uchwały dotyczącej 
kierunków działania Zrzeszenia, na podstawie poprawek zgłoszonych na XXIV 
Krajowym Zjeździe Delegatów oraz wniosków nadesłanych przez członków Zrzeszenia 
do Naczelnej Rady Łowieckiej w terminie do 31 marca 2019 r. 

2. Projekt opracowany przez Naczelną Radę Łowiecką będzie przedłożony 
Nadzwyczajnemu Zjazdowi Delegatów. 

 

§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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