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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 372, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki wykonywania polowania;

2) szczegó∏owe warunki znakowania tusz ∏osi, jeleni,
danieli, muflonów, saren i dzików;

3) wzór upowa˝nienia do wykonywania polowania
indywidualnego;

4) wzór ksià˝ki ewidencji pobytu na polowaniu indy-
widualnym. 

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ambonie — rozumie si´ przez to nadziemne stano-
wisko myÊliwskie, z którego korzystajà myÊliwi
w czasie polowania, oczekujàc na zwierzyn´;

2) broni za∏adowanej — rozumie si´ przez to broƒ
z co najmniej jednym nabojem umieszczonym
w komorze nabojowej lub w znajdujàcym si´
w broni magazynku;

3) chmarze — rozumie si´ przez to stado ∏osi, jeleni
lub danieli; 

4) flance — rozumie si´ przez to skrzyd∏o linii myÊli-
wych zagi´te w kierunku nadchodzàcej naganki;

5) licówce — rozumie si´ przez to ∏ani´ prowadzàcà
chmar´ i czuwajàcà nad jej bezpieczeƒstwem;

6) miocie — rozumie si´ przez to okreÊlonà po-
wierzchni´ pola lub lasu zawartà mi´dzy nagankà
— przed rozpocz´ciem p´dzenia — a myÊliwymi,
z której wyp∏aszana jest zwierzyna;

7) myÊliwym — rozumie si´ przez to osob´ fizycznà
uprawnionà do wykonywania polowania;

8) nagance — rozumie si´ przez to jednego naganiacza
lub grup´ naganiaczy wspó∏pracujàcych ze sobà;

9) narogach — rozumie si´ przez to jadalne narzàdy
wewn´trzne zwierzyny grubej: p∏uca, serce, wà-
trob´ i nerki;

10) naganiaczu — rozumie si´ przez to uczestnika po-
lowania, którego zadaniem jest naganianie zwie-
rzyny;

11) nocy — rozumie si´ przez to okres doby zaczyna-
jàcy si´ godzin´ po zachodzie s∏oƒca i koƒczàcy
si´ godzin´ przed wschodem s∏oƒca;

12) otoku — rozumie si´ przez to link´, na której pro-
wadzony jest pies;

13) p´dzeniu — rozumie si´ przez to naganianie zwie-
rzyny przez nagank´ w kierunku linii myÊliwych
stojàcych na stanowiskach;

14) podk∏adaczu z psem — rozumie si´ przez to myÊli-
wego p´dzàcego zwierzyn´ z psem lub psami
w miocie;

15) postrza∏ku — rozumie si´ przez to zranionà w wy-
niku postrza∏u zwierzyn´;

16) przyspieszniku — rozumie si´ przez to urzàdzenie
zmniejszajàce, przy oddawaniu strza∏u, si∏´ oporu
j´zyka spustowego;

17) przystrzelaniu broni — rozumie si´ przez to wyre-
gulowanie przyrzàdów celowniczych, a nast´pnie
sprawdzenie na strzelnicy celnoÊci oddawanych
strza∏ów;

18) stanowisku — rozumie si´ przez to miejsce, na
którym myÊliwy podczas polowania zbiorowego
oczekuje na zwierzyn´.

Rozdzia∏ 2

Warunki wykonywania polowania

§ 3. 1. Do wykonywania polowania oraz odstrza∏u
zwierzàt stanowiàcych nadzwyczajne zagro˝enie dla
˝ycia, zdrowia lub gospodarki cz∏owieka dopuszczona
jest wy∏àcznie myÊliwska broƒ palna, z której po mak-
symalnym za∏adowaniu mo˝na oddaç najwy˝ej szeÊç
pojedynczych strza∏ów; magazynek broni samopowta-
rzalnej mo˝e zawieraç najwy˝ej dwa naboje.

2. Polowanie na zwierzyn´ grubà odbywa si´, z za-
strze˝eniem ust. 3, wy∏àcznie przy u˝yciu myÊliwskiej
broni palnej o lufach gwintowanych i kalibrze mini-
mum 5,6 mm oraz stosowanych do niej naboi myÊliw-
skich z pociskami pó∏p∏aszczowymi, które w odleg∏o-
Êci 100 m od wylotu lufy posiadajà energi´ nie mniej-
szà ni˝:

1) 2 500 J przy polowaniu na ∏osie;

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r.
Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.



2) 2 000 J przy polowaniu na jelenie, daniele, muflo-
ny i dziki;

3) 1 000 J przy polowaniu na sarny i dziki warchlaki;

4) 500 J przy polowaniu na drapie˝niki.

3. Na zwierzyn´, o której mowa w ust. 2, z wyjàt-
kiem ∏osi i jeleni byków, dopuszcza si´ polowanie
z broni o lufach g∏adkich, z u˝yciem myÊliwskich naboi
kulowych.

4. Do wykonywania polowania na zwierzyn´ drob-
nà, z zastrze˝eniem ust. 5, u˝ywa si´ wy∏àcznie myÊliw-
skich naboi Êrutowych ze Êrutem o Êrednicy do 4,5 mm.

5. Na drapie˝niki poluje si´, u˝ywajàc myÊliwskich
naboi kulowych wymienionych w ust. 2 i 3, myÊliw-
skich naboi Êrutowych wymienionych w ust. 4 lub na-
boi myÊliwskich z pociskami pe∏nop∏aszczowymi.

§ 4. 1. Do wykonywania polowania dopuszcza si´
u˝ywanie wy∏àcznie przyrzàdów optycznych umo˝li-
wiajàcych postrzeganie celów w naturalnym Êwietle.

2. Dopuszcza si´ dochodzenie postrza∏ka przy u˝y-
ciu sztucznego Êwiat∏a.

§ 5. 1. Przy wykonywaniu polowania nale˝y braç
pod uwag´, ˝e:

1) polowanie z psami lub nagankà mo˝e odbywaç si´
w okresie od dnia 1 paêdziernika do dnia 15 stycz-
nia; ograniczenie to nie dotyczy polowania z psa-
mi na ptactwo ∏owne, z psami i nagankà na lisy
oraz poszukiwania postrza∏ka z psem na otoku;

2) poszukiwanie postrza∏ka zwierzyny grubej w ob-
wodzie ∏owieckim, w którym myÊliwy nie ma upo-
wa˝nienia do wykonywania polowania, mo˝e od-
bywaç si´ pod warunkiem zawiadomienia o tym
dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏owieckiego
w ciàgu 24 godzin od chwili podj´cia poszukiwaƒ;
poszukujàcy postrza∏ka mo˝e korzystaç z pomocy
naganiacza lub innego myÊliwego, a tak˝e przy
udziale psa prowadzonego na otoku;

3) myÊliwy powinien poszukiwaç, dochodziç i uÊmier-
ciç rannà zwierzyn´ mo˝liwie szybko i w sposób
oszcz´dzajàcy jej niepotrzebnych cierpieƒ;

4) dopuszcza si´ podniesienie zwierzyny drobnej,
która po strzale pad∏a w cudzym obwodzie ∏owiec-
kim w polu widzenia od granicy tego obwodu;

5) polowanie na ptactwo mo˝e odbywaç si´ pod wa-
runkiem u˝ywania u∏o˝onego w tym celu psa,
z tym ˝e jeden pies przypada na nie wi´cej ni˝
trzech myÊliwych;

6) polowanie na zwierzyn´ grubà mo˝e odbywaç si´
pod warunkiem zapewnienia udzia∏u w poszuki-
waniach postrza∏ka u∏o˝onego w tym celu psa.

2. Je˝eli dzieƒ 1 paêdziernika przypada na dzieƒ
nast´pny po dniu wolnym od pracy, okres polowaƒ
z psami lub nagankà, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
rozpoczyna si´ pierwszego z dni wolnych od pracy
bezpoÊrednio przed dniem 1 paêdziernika. 

3. Je˝eli dzieƒ 15 stycznia przypada na dzieƒ po-
przedzajàcy dzieƒ wolny od pracy, okres polowaƒ
z psami lub nagankà, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
koƒczy si´ ostatniego dnia wolnego od pracy z dni na-
st´pujàcych bezpoÊrednio po dniu 15 stycznia. 

4. Przy okreÊlaniu rozpocz´cia i zakoƒczenia okre-
su polowaƒ z psami lub nagankà, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, przyjmuje si´, ˝e dzieƒ wolny od pracy
to niedziele i Êwi´ta, okreÊlone w odr´bnych przepi-
sach o dniach wolnych od pracy, oraz soboty.

§ 6. Podczas polowania nie strzela si´ do: 

1) licówki;

2) zwierzyny przy paÊnikach, lizawkach, pasach zapo-
rowych oraz punktach sta∏ego dokarmiania, z wyjàt-
kiem polowaƒ przy n´ciskach na dziki i drapie˝niki;

3) zwierzyny z pojazdów mechanicznych i konnych
oraz ∏odzi o nap´dzie mechanicznym z pracujàcym
silnikiem;

4) zwierzyny na ogrodzonych poletkach ˝erowych
w okresie wegetacji uprawianych na nich roÊlin
i w czasie udost´pniania ich zwierzynie;

5) ptactwa nieb´dàcego w locie, z wyjàtkiem jarzàb-
ków, g´si i ∏ysek;

6) zaj´cy pozostajàcych w bezruchu w terenie pol-
nym;

7) celów nierozpoznanych.

§ 7. 1. Polowanie w nocy mo˝e odbywaç si´ na:

1) dziki, pi˝maki i drapie˝niki ∏owieckie — przez myÊli-
wego wyposa˝onego w myÊliwskà broƒ palnà z za-
montowanym optycznym przyrzàdem celowni-
czym, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz w lornetk´;

2) g´si i kaczki — na zlotach i przelotach.

2. MyÊliwy polujàcy w nocy jest obowiàzany za-
chowaç wyjàtkowà ostro˝noÊç, a w szczególnoÊci:

1) znaç dok∏adnie teren w rejonie polowania;

2) nie strzelaç w kierunku osad i dróg publicznych;

3) przed strza∏em, w przypadku okreÊlonym w ust. 1
pkt 1, osobiÊcie rozpoznaç przez lornetk´ cel i te-
ren na linii strza∏u;

4) w razie oddania strza∏u i niepodniesienia zwierzy-
ny w nocy sprawdziç wynik strza∏u przy Êwietle
dziennym.

Rozdzia∏ 3

Przepisy o zachowaniu bezpieczeƒstwa 
na polowaniach

§ 8. MyÊliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne
u˝ywanie broni i amunicji i jest obowiàzany do prze-
strzegania nast´pujàcych zasad:

1) u˝ywania broni myÊliwskiej sprawnej technicznie;

2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku;
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3) sprawdzania ka˝dorazowo przed za∏adowaniem
broni, czy lufy nie sà zatkane;

4) trzymania broni zawsze lufami skierowanymi
w gór´ lub w dó∏: podczas ∏adowania i roz∏adowa-
nia broni, poruszania si´ w terenie, w czasie
przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w po-
jeêdzie lub wychodzenia z niego i w innych podob-
nych okolicznoÊciach — niezale˝nie od tego, czy
broƒ jest za∏adowana, czy roz∏adowana.

§ 9. 1. Przy przechodzeniu, przeje˝d˝aniu lub przeby-
waniu w obwodzie ∏owieckim, w którym myÊliwy nie
ma upowa˝nienia do wykonywania polowania, przy ko-
rzystaniu z publicznych Êrodków lokomocji oraz w cza-
sie przebywania na terenie miast i osiedli broƒ myÊliwe-
go musi byç roz∏adowana i znajdowaç si´ w futerale.

2. Przy przechodzeniu lub przeje˝d˝aniu przez tere-
ny zabudowane, albo poruszaniu si´ pojazdem, w ob-
wodzie, w którym myÊliwy wykonuje polowanie, broƒ
powinna byç roz∏adowana.

§ 10. 1. Na polowaniu zbiorowym broƒ wolno za-
∏adowaç dopiero po zaj´ciu stanowiska przed pierw-
szym p´dzeniem. 

2. Na polowaniu zbiorowym mi´dzy p´dzeniami
myÊliwy musi usunàç naboje z komór nabojowych
przed zejÊciem ze stanowiska. Ponowne wprowadze-
nie nabojów do komór nabojowych mo˝e nastàpiç do-
piero po zaj´ciu stanowiska w nast´pnym p´dzeniu.

3. Po zakoƒczeniu ostatniego p´dzenia, przed zej-
Êciem ze stanowiska, myÊliwy musi broƒ roz∏adowaç.

4. Prowadzàcy polowanie powinien wyrywkowo
sprawdzaç w czasie przerw w polowaniu, czy myÊliwi
usun´li naboje z komór nabojowych, a po jego zakoƒ-
czeniu, czy myÊliwi roz∏adowali broƒ.

5. U˝ywanie optycznych przyrzàdów celowniczych
na polowaniu zbiorowym jest mo˝liwe wy∏àcznie za
zgodà prowadzàcego polowanie, pod warunkiem ˝e
luneta ma ustalonà krotnoÊç nie wi´kszà ni˝ trzy.

§ 11. 1. Podczas przechodzenia przez przeszkody te-
renowe, a w szczególnoÊci rowy, k∏adki, p∏oty, wcho-
dzenia i schodzenia z ambony oraz podczas przerw
w polowaniu, podczas których broƒ nie jest odk∏adana,
myÊliwy musi usunàç naboje z komór nabojowych.

2. W czasie poruszania si´ w terenie nierównym,
zakrzewionym, grzàskim, Êliskim, w g∏´bokim Êniegu,
w momencie karcenia psa lub odbierania od niego
aportu, troczenia ptactwa broƒ musi byç zabezpieczo-
na przed mo˝liwoÊcià oddania strza∏u.

3. Od∏o˝ona w czasie przerw w polowaniu broƒ
musi byç roz∏adowana, znajdowaç si´ w pobli˝u
i w polu widzenia myÊliwego oraz byç zabezpieczona
przed upadkiem.

§ 12. Nie celuje si´ i nie strzela si´ do zwierzyny, je-
˝eli:

1) na linii strza∏u znajdujà si´ myÊliwi lub inne osoby
albo zwierz´ta gospodarskie, budynki lub pojazdy,

a odleg∏oÊç od nich nie gwarantuje warunków
bezpiecznego strza∏u;

2) zwierzyna znajduje si´ na szczytach wzniesieƒ;

3) zwierzyna znajduje si´ w odleg∏oÊci mniejszej ni˝
200 metrów od pracujàcych maszyn rolniczych.

§ 13. 1. Celowanie do zwierzyny i oddanie strza-
∏u jest dopuszczalne dopiero po osobistym dok∏ad-
nym rozpoznaniu zwierzyny oraz w warunkach gwa-
rantujàcych skutecznoÊç strza∏u i mo˝liwoÊç podnie-
sienia strzelonej zwierzyny oraz bezpieczeƒstwo oto-
czenia.

2. MyÊliwy mo˝e oddaç strza∏ do zwierzyny znaj-
dujàcej si´ od niego w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝: 

1) 40 m — w razie strza∏u Êrutem lub kulà z broni o lu-
fach g∏adkich;

2) 100 m — w razie strza∏u kulà z broni o lufach gwin-
towanych, przy wykorzystaniu otwartych przyrzà-
dów celowniczych;

3) 200 m — w razie strza∏u kulà z broni o lufach gwin-
towanych, przy wykorzystaniu optycznych przy-
rzàdów celowniczych. 

§ 14. Przyspiesznika u˝ywa si´ jedynie na polowa-
niu indywidualnym, przy czym jego naciàganie mo˝e
nastàpiç dopiero po dok∏adnym rozpoznaniu zwierzy-
ny i z∏o˝eniu si´ do strza∏u; je˝eli strza∏ nie nastàpi∏,
broƒ nale˝y zabezpieczyç przed mo˝liwoÊcià oddania
strza∏u, a nast´pnie zwolniç przyspiesznik.

§ 15. 1. MyÊliwy nie mo˝e wykonywaç polowania
w stanie po u˝yciu alkoholu lub innych Êrodków odu-
rzajàcych.

2. Na polowaniu zbiorowym prowadzàcy polowa-
nie nie dopuszcza lub wyklucza z polowania osoby
nieprzestrzegajàce regu∏, o których mowa w ust. 1.

§ 16. 1. MyÊliwy jest obowiàzany zachowaç szcze-
gólnà ostro˝noÊç w pos∏ugiwaniu si´ bronià: 

1) w terenie o ograniczonej widocznoÊci lub w wa-
runkach zmniejszajàcych widocznoÊç;

2) przy nasilonych pracach w polu, pracach piel´gna-
cyjnych i eksploatacyjnych w lesie oraz przy zbio-
rze runa leÊnego.

2. W sytuacji, gdy myÊliwemu towarzyszy osoba
nieposiadajàca uprawnieƒ do wykonywania polowa-
nia, jest on obowiàzany pouczyç jà o sposobie zacho-
wania si´ na polowaniu.

§ 17. Na polowaniu zbiorowym:

1) nie wolno strzelaç wzd∏u˝ linii myÊliwych; za strza∏
wzd∏u˝ linii myÊliwych uwa˝a si´ strza∏, przy któ-
rym pocisk kulowy lub skrajne Êruty wiàzki prze-
chodzà lub w przed∏u˝eniu przesz∏yby w odleg∏o-
Êci mniejszej ni˝ 10 m od stanowiska sàsiada;

2) nie wolno strzelaç ze stanowiska na linii myÊli-
wych w kierunku stanowisk na flankach i ze stano-
wisk na flankach w kierunku linii myÊliwych, je˝eli
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odleg∏oÊç mi´dzy tymi stanowiskami lub ukszta∏to-
wanie terenu nie zapewnia bezpieczeƒstwa;

3) nie wolno zajmowaç stanowisk w rowach, wyko-
pach i zag∏´bieniach terenu;

4) po zaj´ciu stanowiska myÊliwy jest obowiàzany
przyjàç pozycj´ stojàcà lub siedzàcà;

5) oddanie strza∏u mo˝e nastàpiç jedynie z pozycji
stojàcej; ograniczenie to nie dotyczy strza∏ów od-
dawanych z ambon;

6) strza∏ kulà do zwierzyny znajdujàcej si´ poza mio-
tem jest dopuszczalny na odleg∏oÊç nie wi´kszà
ni˝ 100 m;

7) strza∏ kulà do zwierzyny znajdujàcej si´ w miocie
jest dopuszczalny, z zachowaniem szczególnej
ostro˝noÊci, na odleg∏oÊç nie wi´kszà ni˝ 40 m;

8) oddawanie strza∏u do zwierzyny p∏owej w miot
mo˝e nastàpiç tylko za zgodà prowadzàcego polo-
wanie, w warunkach gwarantujàcych bezpieczeƒ-
stwo;

9) nie wolno strzelaç do zwierzyny znajdujàcej si´
w miocie, je˝eli naganka znajduje si´ od myÊliwe-
go w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 150 m w terenie
otwartym i w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 100 m w te-
renie leÊnym;

10) wolno strzelaç do ptactwa w locie w kierunku na-
ganki lub w kierunku innych myÊliwych, je˝eli
strza∏ oddaje si´ w gór´ pod kàtem nie mniejszym
ni˝ 60°, a na linii strza∏u nie ma ga∏´zi lub innych
przeszkód;

11) oddawanie strza∏u mi´dzy poszczególnymi p´dze-
niami jest dopuszczalne, za zgodà prowadzàcego
polowanie, tylko do zwierzyny postrzelonej lub
chorej.

§ 18. Podczas polowania z ∏odzi tylko jeden myÊli-
wy w danym momencie mo˝e strzelaç do zwierzyny,
oddajàc strza∏ w kierunku innym ni˝ osoby znajdujàce
si´ na ∏odzi.

§ 19. W razie nieszcz´Êliwego wypadku na polowa-
niu zbiorowym, prowadzàcy polowanie przerywa po-
lowanie w celu natychmiastowego zorganizowania
pomocy poszkodowanemu, a nast´pnie:

1) udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu;

2) organizuje transport poszkodowanego do placów-
ki s∏u˝by zdrowia lub wzywa lekarza;

3) zabezpiecza miejsce i Êlady wypadku;

4) w miar´ mo˝liwoÊci odtwarza okolicznoÊci, w któ-
rych zdarzy∏ si´ wypadek, ustala jego Êwiadków
i sporzàdza odr´czny szkic sytuacyjny;

5) sporzàdza protokó∏.

§ 20. 1. Je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek na polowa-
niu zbiorowym powsta∏ w zwiàzku z u˝yciem broni,
prowadzàcy polowanie, oprócz obowiàzków okreÊlo-
nych w § 19, jest obowiàzany: 

1) odebraç i zabezpieczyç broƒ sprawcy i poszkodo-
wanego;

2) bezzw∏ocznie powiadomiç o wypadku najbli˝szà
jednostk´ Policji;

3) ustaliç numery stanowisk, jakie w momencie za-
istnienia wypadku zajmowali myÊliwi, i zabezpie-
czyç kartki z numerami stanowisk.

2. Protokó∏, o którym mowa w § 19 pkt 5, sporzà-
dza si´ w trzech egzemplarzach podpisanych przez
prowadzàcego polowanie oraz Êwiadków wypadku.

3. Protoko∏y przekazuje si´ dzier˝awcy lub zarzàd-
cy obwodu ∏owieckiego, a w przypadku, o którym mo-
wa w ust. 1, równie˝ Policji.

Rozdzia∏ 4

Polowanie indywidualne

§ 21. 1. Polowaniem indywidualnym jest polowa-
nie wykonywane przez jednego myÊliwego dzia∏ajàce-
go niezale˝nie od innych myÊliwych znajdujàcych si´
w tym samym obwodzie ∏owieckim. 

2. Polowanie indywidualne nie mo˝e odbywaç si´
z u˝yciem naganki lub podk∏adacza z psem. 

§ 22. 1. Polowanie indywidualne jest wykonywane
w celu wejÊcia w posiadanie zwierzyny, którà okreÊla
upowa˝nienie do wykonywania polowania indywidu-
alnego, zwane dalej „upowa˝nieniem”.

2. Upowa˝nienie jest drukiem Êcis∏ego zarachowa-
nia i jest wydawane na jeden obwód ∏owiecki
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla myÊliwego
oraz dla dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏owieckiego.

3. Wydane upowa˝nienie mo˝e zostaç przed∏u˝one
tylko jeden raz. 

4. MyÊliwy przekazujàc do punktu skupu tusze
zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym,
okazuje egzemplarz upowa˝nienia osobie prowadzàcej
punkt skupu celem dokonania stosownej adnotacji.

5. MyÊliwy jest obowiàzany zwróciç wydajàcemu
upowa˝nienie po jego wykorzystaniu lub utracie przez
nie terminu wa˝noÊci. 

6. Wzór upowa˝nienia stanowi za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 23. 1. Ksià˝ka ewidencji pobytu myÊliwych na
polowaniu indywidualnym, zwana dalej „ksià˝kà ewi-
dencji”, powinna znajdowaç si´ na terenie obwodu ∏o-
wieckiego.

2. O miejscu wy∏o˝enia ksià˝ki ewidencji oraz o da-
nych personalnych (imi´, nazwisko i adres) osoby
upowa˝nionej do dokonywania wpisów dzier˝awca
lub zarzàdca obwodu ∏owieckiego jest obowiàzany po-
informowaç pisemnie w∏aÊciwego nadleÊniczego oraz
okazywaç mu jà lub upowa˝nionej przez niego osobie,
a tak˝e innym upowa˝nionym do tego osobom na ka˝-
de ˝àdanie.
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§ 24. Wzór ksià˝ki ewidencji stanowi za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 5

Polowanie zbiorowe

§ 25. 1. Za polowanie zbiorowe uwa˝a si´ polowa-
nie wykonywane z udzia∏em co najmniej dwóch
wspó∏dzia∏ajàcych ze sobà myÊliwych lub myÊliwego
i naganiacza zorganizowane przez dzier˝awc´ lub za-
rzàdc´ obwodu ∏owieckiego i prowadzone przez wy-
znaczonego przez dzier˝awc´ lub zarzàdc´ obwodu ∏o-
wieckiego myÊliwego, zwanego „prowadzàcym polo-
wanie”, z zastrze˝eniem § 5 ust. 1 pkt 2.

2. Polowanie zbiorowe mo˝e byç wykonywane
z udzia∏em zarówno naganki, jak i psów. 

3. Pierwsze p´dzenie nie mo˝e rozpoczàç si´ wcze-
Êniej ni˝ o wschodzie s∏oƒca, a ostatnie p´dzenie nie
mo˝e zakoƒczyç si´ póêniej ni˝ o zachodzie s∏oƒca.

§ 26. 1. Prowadzàcy polowanie jest odpowiedzial-
ny za jego przeprowadzenie zgodnie z przepisami oraz
w warunkach zapewniajàcych bezpieczeƒstwo uczest-
nikom i otoczeniu.

2. Prowadzàcy polowanie powinien przeprowa-
dzaç je w sposób niepowodujàcy szkód w upra-
wach.

3. Prowadzàcy polowanie mo˝e zleciç uczestnikom
wykonanie niektórych czynnoÊci zwiàzanych z polo-
waniem.

§ 27. 1. Podczas polowania zbiorowego jego
uczestnicy sà obowiàzani podporzàdkowaç si´ polece-
niom prowadzàcego polowanie.

2. Je˝eli polecenia wydawane przez prowadzàcego
polowanie zbiorowe lub sposób prowadzenia przez
niego polowania sà sprzeczne z obowiàzujàcymi prze-
pisami lub mogà zagra˝aç bezpieczeƒstwu otoczenia,
myÊliwy mo˝e wycofaç si´ z polowania, zawiadamia-
jàc o tym prowadzàcego polowanie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, myÊliwy
zawiadamia o tym niezw∏ocznie dzier˝awc´ lub za-
rzàdc´ obwodu ∏owieckiego.

§ 28. Dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏owieckie-
go, kierujàc si´ troskà o bezpieczeƒstwo osób i mie-
nia, o terminach organizowanych przez siebie polo-
waƒ zbiorowych zawiadamia w∏aÊciwych miejscowo
nadleÊniczych oraz wójtów (burmistrzów, prezyden-
tów miast).

§ 29. 1. Prowadzàcy polowanie lub wyznaczony
przez niego myÊliwy przed rozpocz´ciem polowania
sporzàdza list´ naganiaczy, dokonuje odprawy nagan-
ki, informuje o warunkach polowania, w szczególnoÊci
o obowiàzkach i sposobie zachowania si´ podczas po-
lowania, w tym u˝ywania psów i dochodzenia po-
strza∏ków.

2. Osoby przyj´te do naganki nale˝y otoczyç opie-
kà, a w czasie polowania sprawdzaç ich obecnoÊç.

3. Organizujàcy polowanie zbiorowe oraz prowa-
dzàcy to polowanie sà odpowiedzialni za zaopatrzenie
naganiaczy w wierzchnie okrycie zapewniajàce ich do-
brà widzialnoÊç przez myÊliwych.

§ 30. 1. Prowadzàcy polowanie jest odpowiedzial-
ny za sporzàdzenie listy myÊliwych przed przystàpie-
niem do odprawy.

2. Polowanie uwa˝a si´ za rozpocz´te z chwilà
przystàpienia do odprawy myÊliwych.

§ 31. 1. Prowadzàcy polowanie w trakcie odprawy
myÊliwych powinien:

1) poinformowaç, jakà zwierzyn´, w jakiej iloÊci prze-
widziano do odstrza∏u;

2) poinformowaç, komu powierzono apteczk´;

3) omówiç przewidziane sygna∏y i obowiàzujàce za-
sady bezpieczeƒstwa, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem aktualnych warunków terenowych i atmos-
ferycznych, oraz przekazaç inne uwagi dotyczàce
polowania;

4) okazaç myÊliwym uczestniczàcym w polowaniu
wszystkie psy, które mogà braç udzia∏ w tym polo-
waniu;

5) sprawdziç dokumenty uprawniajàce do udzia∏u
w polowaniu.

2. Po odprawie dokonuje si´ losowania stanowisk;
numeracja stanowisk zaczyna si´ od lewej flanki. 

3. Prowadzàcy polowanie mo˝e nie braç udzia∏u
w losowaniu stanowisk; w takim przypadku po rozpro-
wadzeniu ma obowiàzek zajàç stanowisko za ostatnim
z rozprowadzonych myÊliwych.

§ 32. 1. Na polowaniu u˝ywa si´ sygna∏ów dêwi´-
kowych oznaczajàcych: 

1) ruszenie naganki;

2) zakaz strza∏u w miot;

3) koniec p´dzenia i obowiàzek usuni´cia nabojów
z komór nabojowych.

2. Prowadzàcy polowanie:

1) ustala rodzaj sygna∏ów oznaczajàcych czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1;

2) mo˝e zarzàdziç pomini´cie pierwszego i drugiego
sygna∏u jako niecelowych lub mogàcych wprowa-
dziç w b∏àd uczestników polowania; naganka ru-
sza wówczas o godzinie okreÊlonej przez prowa-
dzàcego polowanie, a warunki oddania strza∏u
ustala si´ na podstawie § 17;

3) jest obowiàzany w przypadku, o którym mowa
w pkt 2, poinformowaç wszystkich uczestników
polowania o tych zmianach i o znaczeniu ka˝dego
sygna∏u;
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4) jest odpowiedzialny za rozprowadzenie myÊliwych
na stanowiska;

5) powinien ka˝dorazowo, przed rozprowadzeniem
myÊliwych na stanowiska, podaç im miejsce lub
kierunek zbiórki po zakoƒczeniu p´dzenia.

§ 33. Na polowaniu zbiorowym:

1) myÊliwy zajmuje stanowisko w miejscu wskaza-
nym mu przez rozprowadzajàcego, przy czym wol-
no mu przesunàç si´ nie wi´cej ni˝ trzy metry
w prawo lub w lewo wzd∏u˝ linii myÊliwych;

2) w czasie zajmowania stanowisk oraz na stanowi-
sku myÊliwy jest obowiàzany zachowywaç si´ ci-
cho i spokojnie;

3) po zaj´ciu stanowiska myÊliwy nawiàzuje ∏àcznoÊç
wzrokowà z myÊliwymi na sàsiednich stanowi-
skach i w miar´ mo˝liwoÊci potwierdza to widocz-
nym ruchem r´ki;

4) myÊliwy pozostaje na stanowisku a˝ do sygna∏u
oznajmiajàcego koniec p´dzenia, z zastrze˝eniem
pkt 5;

5) w sytuacji wymagajàcej niesienia w nag∏ych wy-
padkach pomocy innym osobom myÊliwy, scho-
dzàc ze stanowiska, powinien w miar´ mo˝liwoÊci
powiadomiç o tym swoich sàsiadów oraz roz∏ado-
waç broƒ, z zastrze˝eniem pkt 6;

6) zejÊcie ze stanowiska z bronià za∏adowanà jest do-
puszczalne tylko w razie koniecznoÊci udzielenia
pomocy osobie zaatakowanej przez zwierzyn´.

§ 34. 1. Na polowaniu zbiorowym na zwierzyn´
grubà prowadzàcy polowanie mo˝e obsadziç myÊli-
wymi sta∏e miejsca przechodzenia zwierzyny, w tym
tak˝e z boków i z ty∏u p´dzenia.

2. Je˝eli myÊliwy lub myÊliwi spe∏niajà w danym
p´dzeniu rol´ naganki, obowiàzuje ich bezwzgl´dny
zakaz strzelania, z uwzgl´dnieniem ust. 3, a broƒ mu-
szà mieç roz∏adowanà.

3. Je˝eli nagank´ stanowià wy∏àcznie jeden lub
dwaj myÊliwi korzystajàcy z psów, prowadzàcy polo-
wanie mo˝e zezwoliç jednemu lub obu na strzelanie
podczas p´dzenia wy∏àcznie do dzików.

4. Je˝eli w polowaniu na zwierzyn´ grubà dopusz-
cza si´ mo˝liwoÊç strzelania zaj´cy, do naganiania
zwierzyny nie wolno u˝ywaç psów.

§ 35. Polowanie na zajàce odbywa si´ przy udziale
co najmniej szeÊciu myÊliwych, z uwzgl´dnieniem do-
datkowo nast´pujàcych warunków: 

1) p´dzenie odbywa si´ bez udzia∏u psów;

2) myÊliwi sà rozstawieni na linii wzd∏u˝ jednego
z boków miotu i na flankach, a naganka jest rozsta-
wiona naprzeciwko tej linii;

3) na flance nie mo˝e znajdowaç si´ wi´cej ni˝
dwóch myÊliwych.

§ 36. 1. MyÊliwy po zaj´ciu stanowiska mo˝e strze-
laç do ukazujàcej si´ zwierzyny, pod warunkiem ˝e je-
go sàsiedzi zaj´li ju˝ stanowiska.

2. MyÊliwy mo˝e strzelaç do zwierzyny znajdujàcej
si´ co najwy˝ej w po∏owie odleg∏oÊci mi´dzy stanowi-
skami, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Do zwierzyny znajdujàcej si´ bli˝ej stanowiska
sàsiada wolno strzelaç dopiero po oddaniu przez nie-
go dwóch nieskutecznych strza∏ów lub po wyraênym
zasygnalizowaniu przez niego rezygnacji z oddania
strza∏ów lub drugiego strza∏u.

§ 37. W przypadku ma∏ych odleg∏oÊci mi´dzy sta-
nowiskami myÊliwych prowadzàcy polowanie zbioro-
we mo˝e zarzàdziç strzelanie tylko w lewà stron´;
ograniczenie to nie dotyczy stojàcego na prawej
flance.

§ 38. Prowadzàcy polowanie mo˝e zarzàdziç odda-
nie pierwszego strza∏u do okreÊlonego gatunku zwie-
rzyny lub zdecydowaç w danym p´dzeniu o wy∏àczno-
Êci strza∏u do okreÊlonego gatunku zwierzyny.

§ 39. MyÊliwy mo˝e, za zgodà prowadzàcego polo-
wanie, zabraç ze sobà na stanowisko psa. W takim
przypadku:

1) pies powinien byç trzymany na otoku;

2) myÊliwy mo˝e u˝ywaç psa do dochodzenia po-
strza∏ka tylko po zakoƒczeniu p´dzenia i za zgodà
prowadzàcego polowanie.

§ 40. 1. Obowiàzek dochodzenia i dostrzelenia po-
strza∏ka spoczywa na myÊliwym, który go postrzeli∏. 

2. Prowadzàcy polowanie obowiàzany jest dopilno-
waç spe∏nienia obowiàzku, o którym mowa w ust. 1.

3. Prowadzàcy polowanie, na proÊb´ myÊliwego,
powinien udzieliç mu pomocy podczas dochodzenia
postrza∏ka zwierzyny grubej.

4. MyÊliwy dochodzàcy postrza∏ka nie mo˝e wy-
magaç przerwania polowania. 

5. MyÊliwy powracajàcy z poszukiwania postrza∏ka
jest obowiàzany zatrzymaç si´ w bezpiecznym miej-
scu; mo˝e w∏àczyç si´ do polowania po zakoƒczeniu
p´dzenia i zg∏oszeniu powrotu prowadzàcemu polo-
wanie.

§ 41. 1. MyÊliwy, który spóêni∏ si´ na polowanie,
mo˝e wziàç w nim udzia∏, za zgodà prowadzàcego po-
lowanie, nie wczeÊniej ni˝ po zakoƒczeniu rozpocz´te-
go p´dzenia; nie mo˝e ˝àdaç powtórzenia losowania
stanowisk i zajmuje stanowisko wed∏ug wskazaƒ pro-
wadzàcego polowanie.

2. Uczestnik polowania, który zamierza opuÊciç po-
lowanie przed jego zakoƒczeniem, mo˝e to zrobiç
w przerwie mi´dzy p´dzeniami i po powiadomieniu
prowadzàcego polowanie.
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3. Do obowiàzków prowadzàcego polowanie nale-
˝y poinformowanie wszystkich uczestników o do∏àcze-
niu lub wycofaniu si´ uczestnika polowania.

§ 42. 1. Polowanie zbiorowe uwa˝a si´ za zakoƒ-
czone z chwilà og∏oszenia jego zakoƒczenia przez pro-
wadzàcego polowanie.

2. Prowadzàcy polowanie zbiorowe, w terminie do
siedmiu dni od zakoƒczenia polowania, sporzàdza
protokó∏ zawierajàcy: 

1) numer lub numery obwodów ∏owieckich;

2) dat´ odbycia polowania zbiorowego;

3) wyszczególnienie gatunków zwierzyny przewidzia-
nej do odstrza∏u;

4) godzin´ rozpocz´cia i zakoƒczenia polowania zbio-
rowego;

5) list´ uczestników;

6) wyszczególnienie pozyskanej zwierzyny;

7) sposób zagospodarowania pozyskanej zwierzyny;

8) uwagi dotyczàce przebiegu polowania zbiorowego.

3. Prowadzàcy polowanie przekazuje protokó∏,
o którym mowa w ust. 2, dzier˝awcy lub zarzàdcy ob-
wodu ∏owieckiego.

4. Dla tusz zwierzyny pozyskanej na polowaniu
zbiorowym dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏owiec-
kiego wydaje Êwiadectwo pochodzenia zwierzyny b´-
dàce drukiem Êcis∏ego zarachowania. 

5. Âwiadectwo pochodzenia zwierzyny wydaje si´
w dwóch egzemplarzach, z czego jeden dostarcza si´
osobie prowadzàcej punkt skupu wraz z tuszami pozy-
skanej zwierzyny.

6. Âwiadectwo pochodzenia zwierzyny stanowi
druk Êcis∏ego zarachowania, który zawiera:

1) piecz´ç dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏owiec-
kiego;

2) miejsce i dat´ wystawienia;

3) numer dokumentu;

4) dane dotyczàce zwierzyny pozyskanej na polowa-
niu zbiorowym:

a) gatunek oraz p∏eç sztuki zwierzyny,

b) dat´ oraz godzin´ pozyskania;

5) miejsce pozyskania:

a) numer obwodu ∏owieckiego,

b) nadleÊnictwo,

c) województwo;

6) czytelny podpis za dzier˝awc´ lub zarzàdc´ obwo-
du ∏owieckiego.

Rozdzia∏ 6

Rozstrzyganie spornych strza∏ów

§ 43. 1. Je˝eli dwóch lub wi´cej myÊliwych strzela-
∏o do tej samej sztuki zwierzyny, w wyniku czego zwie-
rzyna pad∏a, strzelajàcy uzgadniajà mi´dzy sobà, który
z nich jà ustrzeli∏. 

2. W przypadku braku porozumienia, któremu
z nich nale˝y przyznaç strzelonà Êrutem zwierzyn´
drobnà — prowadzàcy polowanie mo˝e rozstrzygnàç
spór, stosujàc nast´pujàce kryteria: 

1) po kolejnych strza∏ach — decydujàcy jest strza∏,
który unieruchomi∏ zwierzyn´;

2) po jednoczesnych strza∏ach — decydujàcy jest
strza∏ oddany z bli˝szej odleg∏oÊci, a w razie rów-
nych odleg∏oÊci — strza∏ oddany w lewà stron´;

3) w razie dostrzelenia przez innego myÊliwego zra-
nionego ptaka — nale˝y on do myÊliwego, który
go zrani∏.

§ 44. 1. Je˝eli zainteresowani myÊliwi nie mogà
porozumieç si´, któremu z nich przyznaç nale˝y zwie-
rzyn´ strzelonà kulà, ka˝dy z nich wyznacza spoÊród
myÊliwych uczestniczàcych w polowaniu po jednym
arbitrze, a ci z kolei wybierajà superarbitra. 

2. Zespó∏ arbitrów wydaje decyzj´, stosujàc nast´-
pujàce kryteria:

1) po 2 lub wi´cej kolejnych celnych strza∏ach kulo-
wych — decydujàcy jest pierwszy strza∏ unieru-
chamiajàcy zwierzyn´ lub uznany za Êmiertelny;

2) po jednoczesnych strza∏ach — decyduje strza∏
uznany za Êmiertelny;

3) po jednoczesnych strza∏ach uznanych za Êmiertel-
ne decyduje strza∏ dany z bli˝szej odleg∏oÊci,
a w razie równych odleg∏oÊci — strza∏ dany w le-
wà stron´.

§ 45. 1. Rozstrzygni´cie sporu o strzelonà zwierzy-
n´ powinno nastàpiç zaraz po podniesieniu sztuki
spornej i zg∏oszeniu o tym prowadzàcemu polowanie.

2. Niezg∏oszenie przez zainteresowanego myÊliwe-
go prowadzàcemu polowanie swych roszczeƒ do
spornej zwierzyny zaraz po podniesieniu sztuki spor-
nej pozbawia go prawa do ubiegania si´ o jej przyzna-
nie.

§ 46. Decyzje prowadzàcego polowanie albo ze-
spo∏u arbitrów w sprawie spornych strza∏ów sà osta-
teczne i powinny byç podane do wiadomoÊci wszyst-
kim myÊliwym bioràcym udzia∏ w polowaniu.

Rozdzia∏ 7

Polowanie z ptakami ∏owczymi

§ 47. 1. Polowanie przy pomocy ptaków ∏owczych
mo˝e odbywaç si´ indywidualnie lub zbiorowo. 
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2. Przy wykonywaniu polowania z u˝yciem ptaków
∏owczych stosuje si´ nast´pujàce metody:

1) ∏owy indywidualne — z ptakiem ∏owczym z r´kawi-
cy, z ptakiem ∏owczym z wolnego lotu, lotu towa-
rzyszàcego, z czatu, z konia albo z podjazdu;

2) ∏owy zbiorowe — z ruchomà linià sokolników.

3. Podczas ∏owów zbiorowych, w trakcie wykony-
wania pracy przez jednego ptaka ∏owczego, wszystkie
pozosta∏e wspó∏uczestniczàce w ∏owach ptaki powin-
ny znajdowaç si´ na r´kawicach sokolników i w tym
czasie nie mogà byç u˝yte do ∏owów.

Rozdzia∏ 8

Pokot

§ 48. 1. Pokot to tradycyjny sposób u∏o˝enia pozy-
skanej zwierzyny przed zakoƒczeniem polowania zbio-
rowego.

2. Przy strzelonej zwierzynie, le˝àcej w okreÊlonym
porzàdku wed∏ug ∏owieckiej hierarchii i tradycji, zbie-
rajà si´ i ustawiajà myÊliwi oraz naganka.

§ 49. 1. Prowadzàcy polowanie podaje wyniki po-
lowania, og∏asza króla polowania i wicekrólów oraz
dokonuje dekoracji. 

2. Pokot powinien byç, w miar´ mo˝liwoÊci,
uÊwietniony tradycyjnymi sygna∏ami myÊliwskimi.

Rozdzia∏ 9

Znakowanie

§ 50. 1. Znakowanie odbywa si´ za pomocà znaku
podlegajàcego Êcis∏emu zarachowaniu.

2. Znak sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci, z których jedna
jest zak∏adana na naci´cie wykonane pomi´dzy koÊcià
skokowà a Êci´gnem Achillesa, natomiast druga jest
do∏àczana do narogów pozyskanej zwierzyny.

3. Konstrukcja znaku powinna uniemo˝liwiç jego
ponowne u˝ycie.

4. Wzór oraz opis znaku stanowià za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia.

§ 51. 1. Osoba prowadzàca punkt skupu odmawia
przyj´cia tuszy zwierzyny, je˝eli wraz z tuszà nie zosta-
∏o okazane upowa˝nienie lub dostarczone Êwiadectwo
pochodzenia zwierzyny.

2. Dostarczajàcy otrzymuje od osoby prowadzàcej
skup dokument stwierdzajàcy przyj´cie tuszy do punk-
tu skupu, który stanowi druk Êcis∏ego zarachowania.

3. Dokument stwierdzajàcy przyj´cie tuszy do
punktu skupu zawiera:

1) piecz´ç przedsi´biorcy prowadzàcego punkt sku-
pu;

2) okreÊlenie miejscowoÊci punktu skupu;

3) numer dokumentu;

4) okreÊlenie dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏o-
wieckiego;

5) imi´ i nazwisko myÊliwego lub osoby dostarczajà-
cej tusz´;

6) adres myÊliwego lub osoby dostarczajàcej tusz´;

7) dat´, godzin´ i miejsce pozyskania zwierzyny;

8) okreÊlenie gatunku pozyskanej zwierzyny oraz nu-
mer tuszy w upowa˝nieniu lub w Êwiadectwie po-
chodzenia zwierzyny;

9) numer znaku, o którym mowa w § 50 ust. 1;

10) numer obwodu ∏owieckiego;

11) województwo;

12) okreÊlenie klasy jakoÊci tuszy;

13) wag´ tuszy wyra˝onà w kg;

14) cen´ jednostkowà za kg tuszy;

15) wartoÊç tuszy;

16) numer upowa˝nienia lub Êwiadectwa pochodzenia
zwierzyny;

17) oÊwiadczenie myÊliwego lub osoby dostarczajàcej
tusz´ o braku zastrze˝eƒ wagowych i jakoÊcio-
wych oraz o za∏àczeniu oÊwiadczenia, o którym
mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego (Dz. U. Nr 33,
poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23,
poz. 188);

18) dat´ i godzin´ przyj´cia tuszy potwierdzonà podpi-
sem przyjmujàcego;

19) podpis myÊliwego lub osoby dostarczajàcej tusz´.

Rozdzia∏ 10

Przepis koƒcowy

§ 52. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia3).

Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Natural-
nych i LeÊnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szcze-
gó∏owych zasad i warunków wykonywania polowania
oraz obowiàzku znakowania (Dz. U. Nr 35, poz. 215,
z 1999 r. Nr 3, poz. 19 oraz z 2002 r. Nr 13, poz. 127), które
utraci∏o moc na podstawie art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca
2004 r. o zmianie ustawy — Prawo ∏owieckie (Dz. U.
Nr 172, poz. 1802).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 23 marca 2005 r. (poz. 548)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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Za∏àcznik  nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR ORAZ OPIS ZNAKU S¸U˚ÑCEGO DO ZNAKOWANIA TUSZ ZWIERZYNY GRUBEJ

I. Wzór znaku s∏u˝àcego do znakowania tusz zwierzyny grubej

skala 1:1


