
Wzór protokołu przy pobraniu dzika bez rekompensaty  20 % ( II klasa tuszy) 
_______________________________________________________________________ 
 
Obwód  ..................                ……………………dnia……… 
 

P R O T O K Ó Ł 
 

komisyjnego odstąpienia-pobrania tuszy zwierzyny łownej na użytek własny 
 
Komisja w składzie: 
 
1.kol…………………………………………………….funkcja…………………………….. 

2.kol…………………………………………………….funkcja…………………………….. 

3.kol…………………………………………………….funkcja…………………………….. 

 
w dniu …………………..dokonała ważenia, klasyfikacji i wyceny tuszy  
 
………………………………..odstępowanej ………………………………….. 
 
Klasa jakości   druga   , waga………kg x cena……….= Wartość tuszy……………….. 
 
              + 5 % podatek VAT………… 
 
       Razem kwota……………………. 
 
Słownie zł……………………………………………………………………… 
 
Wymienioną kwotę  należy wpłacić na konto bankowe koła łowieckiego lub bezpośrednio 
skarbnikowi koła w terminie 14 dni od pobrania tuszy   
 
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla 
myśliwego pobierającego tuszę oraz skarbnika koła łowieckiego. 
 
            
 
 SKARBNIK KOŁA                       ŁOWCZY KOŁA 
 
 
 
 …………………………………….                          ……………………………… 
  
 



 
Wzór protokołu przy pobraniu dzika tylko  z rekompensatą  20 % 

_____________________________________________________________________ 
 
Obwód  ..................                ……………………dnia……… 
 

P R O T O K Ó Ł 
 

komisyjnego odstąpienia-pobrania tuszy zwierzyny łownej na użytek własny 
 
Komisja w składzie: 
 
1.kol…………………………………………………….funkcja…………………………….. 

2.kol…………………………………………………….funkcja…………………………….. 

3.kol……………………………………………………funkcja…………………………….. 

 
w dniu …………………..dokonała ważenia, klasyfikacji i wyceny tuszy 

………………………………..odstępowanej ………………………………….. 

 
Klasa jakości pierwsza  waga……  …kg x cena…      …= Wartość netto  tuszy…………. 
 
+ 5 % podatek VAT…………=  Razem kwota……………… minus  (rekompensata 20 %  
 
wartości netto tuszy)  = Do zapłaty………………………. 
 
Słownie zł………………………………………………………………………… 
 
Wymienioną kwotę  należy wpłacić na konto bankowe koła łowieckiego lub bezpośrednio 
skarbnikowi koła w terminie 14 dni od pobrania tuszy   
 
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla 
myśliwego pobierającego tuszę oraz skarbnika koła łowieckiego. 
 
            
 
 SKARBNIK KOŁA                          ŁOWCZY KOŁA 
 
 
 
 …………………………………….                           ……………………………… 
  



 
 
 

Wzór protokołu przy pobraniu dzika z upustem 50 %  i rekompensatą 20 % 
_______________________________________________________________________ 
 
Obwód …….                                                 ……………dnia………………….               
 

P R O T O K Ó Ł 
 

komisyjnego odstąpienia-pobrania tuszy zwierzyny łownej na użytek własny 
 
Komisja w składzie: 
 
1.kol. ……………………………..funkcja  ………………………………….. 

2.kol………………………………funkcja  ………………………………….. 

3.kol………………………………funkcja  ………………………………….. 

 
w dniu …………….                     dokonała ważenia, klasyfikacji i wyceny tuszy  
 
……………………   odstępowanej dla kol……………………………………..  
 
Klasa jakości ….. , waga……... kg x cena……….. =…………( wartość netto tuszy)  
 
+ ………… ( 5 % podatek Vat ) =Razem kwota ……………zł  minus ( upust  
 
50% ) = ………... zł  minus………....zł ( rekompensata  20 % z wartości netto tuszy)  
 
=……………( kwota do zapłaty przez myśliwego). 
 
Słownie zł : ……………………………………………………………………………………… 
 
Wymienioną kwotę  należy wpłacić na konto bankowe koła łowieckiego lub bezpośrednio 
skarbnikowi koła w terminie 14 dni od pobrania tuszy 
 
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla 
myśliwego pobierającego tuszę oraz skarbnika koła łowieckiego. 
         
 SKARBNIK KOŁA                          ŁOWCZY KOŁA 
 
 
 …………………………………….                            ……………………………… 


