
Regulamin funkcjonowania oraz korzystania z zagród dziczych będących własnością 

Polskiego Związku Łowieckiego 

1. Korzystanie z zagród dziczych ma na celu szkolenie oraz podnoszenie kwalifikacji i 

propagowanie  psów ras myśliwskich użytkowanych  do polowań na dziki.  

2. Korzystanie z zagród  odbywa się  w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi, psów 

i dzików, z poszanowaniem dobrostanu dzików utrzymywanych w zagrodzie, 

wynikające z art. 5 oraz art. 14 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 

zwierząt.  

3. Na terenie zagród mogą być organizowane warsztaty przygotowawcze do udziału w 

próbach i konkursach pracy dzikarzy oraz próby i konkursy pracy dzikarzy, zgodnie z 

Regulaminami Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich zatwierdzonymi przez Zarząd 

Główny PZŁ. 

4. Koszty utrzymania zagród ponoszą Zarządy Okręgowe PZŁ w ramach rocznego 

budżetu.  

5. Do szkolenia zabrania się wykorzystywania dzików: o masie ciała poniżej 50 kg, 

ciężarnych loch oraz dzików orężnych.  

6. Z zagród korzystać mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego oraz 

członkowie Związku Kynologicznego w Polsce po okazaniu ważnej legitymacji 

członkowskiej. 

7. Szkolenie psów odbywa się w obecności i pod ścisłym nadzorem upoważnionego przez 

ZO PZŁ, instruktora kynologii łowieckiej, asystenta lub sędziego kynologicznego. 

Szkolący przekazuje informację o planowanym szkoleniu Zarządowi Okręgowemu w 

celu zapewnienia obecności osoby odpowiadającej za obsługę zagrody z ramienia ZO 

PZŁ.  

8. Wykazy instruktorów kynologii łowieckiej, asystentów oraz sędziów kynologicznych 

upoważnionych do prowadzenia szkoleń w zagrodach dziczych, znajdują się w 

Zarządach Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego. 

9. Przed szkoleniem właściciel/przewodnik psa zobowiązany jest przedstawić aktualne 

zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.  

10. W szkoleniach nie mogą brać udziału wysoko ciężarne suki oraz psy z objawami 

choroby lub niezaleczonymi urazami. 

11. Trening jednego psa, od mementu nawiązania kontaktu z dzikiem/dzikami, może 

trwać maksymalnie 10 minut. Między treningami kolejnych psów, konieczna jest 

trwająca 10-15 minut przerwa na odpoczynek dzika/dzików. Jeżeli zwierzę będzie 

wymagało dłuższego czasu regeneracji przerwa ta może być przedłużona, a nawet 

szkolący może zarządzić przerwanie szkoleń w tym dniu na danym dziku. 

12. W zagrodzie może być szkolony jednocześnie tylko jeden pies. W wyjątkowych 

przypadkach, np. podczas szkolenia młodych psów metodą „przez naśladownictwo”, 

w zagrodzie mogą przebywać dwa psy, ale w  tym wypadku maksymalny czas pracy 

może wynosić 5  minut od momentu nawiązania kontaktu z dzikiem. 



13. Łączny czas szkolenia psów na danym dziku nie może być dłuższy niż 60 minut w tym 

dniu.  

14. Za przestrzeganie reżimu czasowego odpowiada nadzorujący szkolenie. 

15. Z zagród można korzystać jedynie w ciągu dnia (wyłącza się porę nocną). 

16. Każdy pobyt psów w zagrodzie musi zostać odnotowany w „Ewidencji szkoleń psów w 

zagrodzie”. Wpisu dokonują prowadzący szkolenie, powinien on być potwierdzony 

także podpisem właściciela/przewodnika psa biorącego udział w treningu.  

17. Właściciel/przewodnik psa przed pierwszym treningiem zobowiązany jest do 

zapoznania się z niniejszym  regulaminem oraz złożenia oświadczenia, iż zapoznał się 

oraz akceptuje jego warunki, a także zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim 

zawartych. 

18. Właściciel zagrody nie odpowiada za: 

 urazy psów powstałe w trakcie szkolenia, 

 za urazy przewodników i osób postronnych. 

19. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel psa.  

20. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub niestosowania się do poleceń 

prowadzącego szkolenie, na jego polecenie, przewodnik wraz z psem zobowiązany jest 

do opuszczenia miejsca szkolenia.  

21. O naruszeniu Regulaminu przez członków PZŁ informowany jest niezwłocznie 

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ, a w przypadku członków ZKwP niebędących 

myśliwymi, informacja o naruszeniu niniejszego regulaminu przekazywana jest do 

Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce celem przekazania do 

właściwego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce lub Sądu Koleżeńskiego.  


