
Plany Klubu Posokowca na 2018 rok. 

 

Wiosna bieżącego roku przyniosła nam zupełnie nową rzeczywistość 

związaną z nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie. 

Wprowadzone w życie przepisy utrudniły znacznie proces układania i pracy 

z posokowcem. Wiązać się to będzie z koniecznością wprowadzenia zmian 

zarówno w szkoleniu, udziału w konkursach pracy jak i przy poszukiwaniu 

postrzałków. Z pewnością zmiany będą wymagać regulaminy prób i 

konkursów pracy psów myśliwskich.  

Jako Klub Posokowca chcemy w tym procesie wziąć czynny udział. 

Dotychczasowe nasze próby dotyczące przeprowadzenia zmian w kynologii 

łowieckiej nie przyniosły żadnych rezultatów. 

Pisma kierowane do ZKwP, do którego jako klub należymy, pozostawały 

bez odpowiedzi lub odsyłano nas do Polskiego Związku Łowieckiego, jako 

odpowiedzialnego za kynologię łowiecką. 

Z kolei PZŁ na nasze wnioski odpowiadał, że jako klub ZKwP nie 

posiadamy osobowości prawnej i nasze postulaty należy przekazywać do 

Związku Kynologicznego. Typowa „kwadratura koła”. 

Władze ZKwP nakładają na kluby wybieralne coraz większe obostrzenia. 

Wymagają odbycia Walnych Zgromadzeń do końca marca każdego roku, 

prowadzenia rozbudowanej sprawozdawczości finansowej na programach 

księgowych ZKwP, utrzymywania konta bankowego w ramach konta 

ZKwP, do którego mają pełny wgląd wraz z możliwością jego 

zablokowania, podwyższają wymogi regulaminowe. W zamian za to nie 

otrzymujemy żadnego wsparcia merytorycznego czy finansowego. 

 Przed dwoma laty na Walnym Zgromadzeniu naszego klubu padł 

wniosek o przekształcenie naszego klubu, w specjalistyczny klub Polskiego 

Związku Łowieckiego. 

Zarząd klubu podjął działania mające na celu realizację tego wniosku. Jak 

się okazało ze względów formalno-prawnych nie jest możliwe proste 

przekształcenie klubu ZKwP z władzami wybieralnymi, w specjalistyczny 

klub PZŁ. Koniecznym jest złożenie wniosku zainteresowanych członków 

PZŁ o powołanie nowego klubu przez Zarząd Główny PZŁ. Aby było to 

możliwe należy przeprowadzić zebranie założycielskie, które przygotuje 

wniosek o powołanie klubu.  

Rozmowy przeprowadzone z władzami PZŁ wskazują, że nasz klub byłby 

chętnie widziany w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego.  

W ostatnim okresie powstaje w ramach PZŁ coraz więcej specjalistycznych 

klubów psów ras myśliwskich, widząc możliwość skutecznego 

funkcjonowania w ramach tego zrzeszenia. Dodać należy, co nie jest bez 

znaczenia, że ZG PZŁ dofinansowuje działalność takich klubów.  



Chciałbym podkreślić, że również zagraniczne kluby posokowca działają w 

ramach krajowych związków łowieckich. 

Innym problemem związanym z przekształceniem klubu była kwestia 

przynależności Klubu Posokowca do Międzynarodowego Związku 

Posokowców – ISHV, którego pełnoprawnym członkiem jesteśmy od 1997 

roku. Zarząd klubu przeprowadził na ten temat rozmowy z Zarządem ISHV, 

który popiera nasz wniosek i nie widzi żadnych przeszkód w dalszej naszej 

przynależności do ISHV. 

 Nadszedł, więc czas na realizację tej koncepcji. Postanowiliśmy 

zwołać zabranie założycielskie specjalistycznego Klubu Posokowca przy 

PZŁ w dniu 3 czerwca we Włodzimierzowie o godz. 9,00 przed Walnym 

Zgromadzeniem Klubu Posokowca Członka ISHV w dniu 3 czerwca we 

Włodzimierzowie o godz. 12,00.  

Na WZ Zarząd Klubu złoży projekt uchwały o zakończeniu 

działalności Klubu Posokowca przy ZKwP. 

Szczegóły i porządek obrad znajdziecie na naszej stronie klubowej. 

Zapraszam serdecznie członków Klubu Posokowca do wzięcia udziału 

w obu zebraniach. Członków klubu będących myśliwymi proszę o 

zabranie legitymacji PZŁ, bo jej numer musi być uwidoczniony na 

liście obecności zebrania założycielskiego.  

 Cele i zadania Klubu Posokowca przy PZŁ są zbieżne z celami 

Klubu Posokowca przy ZKwP, nie ogranicza nas jednak liczba 100 

członków. 

W przygotowanym projekcie statutu Klubu Posokowca przy PZŁ znajdują 

się zapisy, że: 

1. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna, która utożsamia się z 

celami i formami działalności Klubu. 

2. Posokowce będące w posiadaniu członków klubu muszą być 

zarejestrowane w ZKwP lub innej zagranicznej organizacji kynologicznej 

będącej członkiem FCI. 

Tak, więc nie chcemy, aby członkami klubu byli tylko myśliwi, lecz 

wszyscy pasjonaci posokowców z kraju i zagranicy, również ci co nie są 

członkami ZKwP. 

Nowo powołany klub ma być kontynuatorem dzieła zapoczątkowanego 

przez ks. Benedykta Gierszewskiego, Przewodniczącego klubo-komisji 

ZKwP, Przewodniczącego wybieranego Klubu Posokowca, osoby która 

doprowadziła do członkostwa naszego klubu w ISHV. Ma być również 

spadkobiercą naszej ponad dwudziestoletniej działalności w strukturach 

ZKwP, dzięki której jesteśmy rozpoznawalni w całej Europie, jako polscy 

reprezentacji użytkowego posokowca. 



Zamierzamy, aby dotychczasowi członkowie Klubu Posokowca przy ZKwP 

stali się członkami Klubu Posokowca przy PZŁ bez konieczności opłacenia 

wpisowego czy składki członkowskiej za rok bieżący. 

 

 Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się poprowadzić 

dalej działalność klubu w tych trudnych dla kynologii łowieckiej czasach. 

 

      Wojciech Galwas 

 


