
Zgłoszenie do dofinansowania dzika pozyskanego na polowaniu. Nr __________________  
 

 

Koło Łowieckie   
 

Numer obwodu łowieckiego, w którym 
pozyskano dzika 

 

Dane osoby, która pozyskała dzika: 
imię i nazwisko 

 

Upoważnienie do wykonywania polowania 
indywidualnego 
Data – data wydania lub przedłużenia ważności 
upoważnienia 

 
Nr upoważnienia _______________________ 
 
Data ________________________________ 

Miejsce pozyskania dzika / koordynaty GPS1 
  

 
Data pozyskania dzika  

 
Sposób pozyskania2, 8 

 
nr ew.– nr z książki ewidencji pobytu na polowaniu 
indywidualnym 
 
 
protokół – protokół z polowania zbiorowego 
świadectwo – świadectwo pochodzenia zwierzyny 

polowanie indywidulane □   
nr ew.  ___________________________ 

polowanie zbiorowe □ 
nr i data protokołu ___________________ 
lub świadectwa _____________________ 

rodzaj dzika2 

samica przelatka lub starsza □  

samica inna niż powyżej   □  samiec □              

wiek dzika3 

 
 

waga dzika przed wypatroszeniem3 

 
 

Podejrzane objawy u dzika przed odstrzałem, 
jeżeli stwierdzono - podać jakie4 
 
Myśliwy pobrał próbę do badania w kierunku ASF od 
dzika wykazującego podejrzane objawy przed 
odstrzałem2, 6 

PIW – Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

 
_______________________________________ 
 

tak □  
data dostarczenia próby do PIW ___________ 

Przeznaczenie dzika2 

 
 
 
PSD – Punkt Skupu Dziczyzny 
 
 
 
znak – znak nakładany w PSD (pomarańczowa 
plomba) 
nr dokumentu – dokument stwierdzający przyjęcie 
tuszy do punktu skupu 

użytek własny  □    

obrót □  
nazwa i adres PSD _______________________  
 
_______________________________________ 
 
nr znaku5 _______________________________ 
 
nr dokumentu ___________________________ 



 
 
ZU -  Zakład Utylizacyjny7  

utylizacja  □  

nazwa i adres ZU _________________________ 
 
_______________________________________ 

Deklaracja osoby, która pozyskała dzika2, 8 Przygotowanie do polowania, polowanie, 
patroszenie, transport tuszy z łowiska oraz 
działania podjęte po polowaniu odbyły się przy 

zachowaniu zasad bioasekuracji      □ 

Data wypełnienia dokumentu  
 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby 
wypełniającej dokument 

 

Data i podpis przedstawiciela dzierżawcy/ 
zarządcy obwodu odbierającego dokument 

 

1. Np. nazwa miejscowości, w pobliżu której pozyskano dzika lub punkty orientacyjne, współrzędne geograficzne (GPS konieczne w 
przypadku dzika wykazującego podejrzane objawy przed odstrzałem). 
2. Wstawić „x” jeśli dotyczy. 
3. Podać przybliżone wartości. 
4. Podać zachowanie się zwierzęcia np. brak płochliwości, zaleganie itp., jeżeli zaobserwowano. 
5. Wpisać nr znaku (pomarańczowa plomba), nałożonego w Punkcie Skupu Dziczyzny, zgodnego ze wzorem z rozporządzenia MŚ (DZ.U. z 
2005r. nr 61 poz. 548 ze zm), jeżeli jest znany. 
6. kwota dofinansowania obejmuje pobranie prób do badań laboratoryjnych od dzików, które przed odstrzałem wykazywały podejrzane 
objawy. 
7. kwota dofinansowania obejmuje koszty utylizacji dzików. 
8. kwota dofinansowania obejmuje koszty polowania i bioasekuracji, w tym transport tuszy w szczelnym pojemniku, dezynfekcji obuwia, 
odzieży i sprzętu. 
 
 

Kontrola wykonywania i dokumentowania polowania przez myśliwego, przeprowadzona 
przez dzierżawcę /zarządcę obwodu łowieckiego, w którym pozyskano dzika* 
 

Data przeprowadzenia kontroli  
 

Stwierdzono nieprawidłowości 
tak □ jakie _____________________________ 

 

_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________    

nie □ 

Wdrożone działania naprawcze  
 
 

Osoba przeprowadzająca kontrolę  
z ramienia dzierżawcy/zarządcy  
(imię i nazwisko) 

 

Podpis osoby przeprowadzającej 
kontrolę 

 
 

 * opcjonalnie (wg i z częstotliwością zgodną z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 


