
STARTEGIA ROZWOJU OKRĘGU  

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO  

W TARNOBRZEGU NA LATA 2018-2019 

 

PROPOZYCJE I OCZEKIWANIA ZARZĄDÓW KÓŁ ŁOWIECKICH ORAZ CZŁONKÓW PZŁ WZGLĘDEM KIERUNKÓW ROZWOJU 

OKRĘGU TARNOBRZESKIEGO ZEBRANE W OKRESIE OD MAJA DO SIERPNIA 2018 R. PODCZAS POSIEDZEŃ ZARZĄDÓW KÓŁ  

Z TERENU OKRĘGU ORAZ PODCZAS WALNYCH ZGROMADZEŃ  

 

Nazwa zadania/cel Podmiot odpowiedzialny za 

jego wdrożenie 

Metody, środki, narzędzia służące 

osiągnięciu założonego celu 

Źródło finansowania  

Organizacja szkolenia dla kół 

łowieckich w ramach ustawy  

o Ochronie Danych Osobowych 

(RODO) 

 

Zarząd Okręgowy 

 

Szkolenie dla sekretarzy zarządów kół z 

terenu Okręgu 

 

 

Środki budżetu Zarządu Okręgowego 

Organizacja szkolenia dla edukatorów 

PZŁ – osób, których zadaniem w 

kołach jest organizacja edukacji 

przyrodniczej na rzecz środowisk 

dziecięco-młodzieżowych 

 

Zarząd Okręgowy 

Zespół Edukatorów 

 

Szkolenie przy wsparciu edukatora 

okręgowego w oparciu o wytyczne 

Zarządu Głównego 

 

Środki budżetu Zarządu Okręgowego 

 

Organizacja szkoleń dla sędziów  

i instruktorów strzelectwa 

myśliwskiego 

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Szkoleń i  Edukacji 

Łowieckiej 

 

Szkolenie dla członków PZŁ przy użyciu 

wykwalifikowanej kadry 

 

Środki budżetu Zarządu Okręgowego 

oraz kół łowieckich – partycypacja 

finansowania 

 



Nazwa zadania/cel Podmiot odpowiedzialny za 

jego wdrożenie 

Metody, środki, narzędzia służące 

osiągnięciu założonego celu 

Źródło finansowania  

Włączenie się kół z terenu Okręgu 

oraz Zarządu Okręgowego  

w obchody 100-lecia rocznicy 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości 

 

koła łowieckie  

Wyprowadzenie sztandarów, 

aranżowanie uroczystości, wieczornic, 

udział w imprezach środowiskowych, 

zawody strzeleckie, etc. 

Środki własne kół oraz środki 

Zarządu Okręgowego 

Wydanie zbiorczej publikacji (forma 

albumu fotograficznego z 

komentarzem merytorycznym) dot. 

zasobów przyrodniczych Okręgu 

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Promocji i 

Wizerunku 

Zlecenie wydania profesjonaliście, 

współpraca kół przy opracowywaniu 

poprzez dostarczanie materiałów, 

autoryzacja tekstów 

Środki budżetu Zarządu Okręgowego 

oraz kół łowieckich – partycypacja 

finansowania po wydaniu (zakup 

przez koła produktu) 

Przygotowanie zestawów gadżetów 

promocyjnych z ramienia Okręgu, 

służących upowszechnianiu łowiectwa 

w regionie 

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Promocji i 

Wizerunku  

Kolorowanki, kalendarz okręgowy, 

kubki, smycze, breloczki, długopisy, 

znaczki okolicznościowe, etc. 

Środki budżetu Zarządu Okręgowego 

oraz kół łowieckich – partycypacja 

finansowania po wydaniu (zakup 

przez koła produktu) 

Nawiązywanie relacji partnerskich z 

samorządami w regionie zarówno 

przez koła jak i Okręg w kierunku 

realizacji wspólnych zadań 

wynikających z ustaw i innych aktów 

prawnych 

 

Zarząd Okręgowy wraz z kołami 

łowieckimi 

Organizacja wspólnych przedsięwzięć o 

charakterze kulturalnym – obchody dni 

miejscowości, gminy, miast, dożynki, 

festyny, akcje poszukiwawcze, akcje 

sprzątania ziemi, współpraca ze 

szkołami, jednostkami OSP, inne. 

Partycypowanie w kosztach z 

jednostkami samorządowymi i 

innymi, środki własne, dotacje 

pozyskane z innych źródeł 

pozabudżetowych.  

Przygotowanie przez koła łowieckie 

corocznych planów pracy w obszarze 

edukacji przyrodniczej  

      i współpracy ze szkołami na 

dzierżawionych obwodach łowieckich  

Koła łowieckie/ Zarządy kół/ 

Nadzór prowadzony przez Zarząd 

Okręgowy 

Komisja Edukacji Przyrodniczej 

 

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy 

i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za 

jego wdrażanie 

 

Środki własne kół, dotacje 

zewnętrzne, sponsorzy prywatni. 



Nazwa zadania/cel Podmiot odpowiedzialny za 

jego wdrożenie 

Metody, środki, narzędzia służące 

osiągnięciu założonego celu 

Źródło finansowania  

Odstąpienia od zakupu przez 

indywidualnych myśliwych medali za 

trofea łowieckie, zaś koszty związane 

z tym przenieść na koła lub Okręg 

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja Oceny i Wyceny 

Trofeów Łowieckich  

Zakup medali pamiątkowych dla 

myśliwych, którzy podczas wyceny 

uzyskali je, uroczyste wręczenie, biesiada 

Zarząd Okręgowy 

Wykorzystać bogate doświadczenia 

członków kadry strzeleckiej Okręgu do 

ewentualnej pomocy myśliwym przy 

przystrzeliwaniu broni kulowej i 

ustawieniu optyki -wprowadzenie 

okresowych dyżurów na strzelnicy w 

tym celu – np. 1 dzień w m-cu 

 

Zarząd Okręgowy, 

Komisja Strzelecka 

 

Ustalenie listy myśliwych-instruktorów 

oraz dyżurów na strzelnicy 

 

Wkład osobowy 

niefinansowy/wolontariat 

 

Zorganizować szkolenia dla 

poszczególnych członków zarządów 

kół: skarbników, łowczych, prezesów, 

sekretarzy, dot. specyfiki 

prowadzonych czynności i 

podnoszenia kompetencji i jakości 

pracy w kołach 

 

Zarząd Okręgowy 

 

Kontrole kół łowieckich i na bazie 

wniosków pokontrolnych budować 

tematykę szkoleń, zgodnie z potrzebami i 

deficytami w jakości pracy kół 

 

Wkład osobowy 

niefinansowy/wolontariat 

 

Organizować spotkania zarządów kół 

min. raz na kwartał w siedzibach 

poszczególnych kół polegające na 

wymianie wzajemnych doświadczeń 

związanych z gospodarką łowiecką i 

nie tylko.  

 

Zarząd Okręgowy wraz z 

Komisjami Problemowymi 

Narady, spotkania integracyjne, 

jubileusze, uroczystości łowieckie, 

zawody strzeleckie, prezentacje własnych 

zasobów materialnych kół, trofeów, 

zagospodarowania przestrzeni  

w zagrodach łowieckich, etc.  

 

 

Środki budżetu Zarządu Okręgowego 

oraz kół łowieckich – partycypacja 

finansowania 



Nazwa zadania/cel Podmiot odpowiedzialny za 

jego wdrożenie 

Metody, środki, narzędzia służące 

osiągnięciu założonego celu 

Źródło finansowania  

Kontynuować obchody Hubertusa na 

poziomie Okręgu, przy czym 

corocznie zmieniać lokalizację tej 

imprezy, umiejscawiając ją wokół 

większych ośrodków miejskich na 

terenie Okręgu takich jak: Stalowa 

Wola, Janów Lubelski, Nisko, Rudnik, 

Nowa Dęba, Połaniec, Staszów, 

Opatów, Tarnobrzeg, Sandomierz 

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Promocji i 

Wizerunku 

Koła łowieckie 

 

Centralna uroczystość skupiająca 

obligatoryjnie wszystkie koła macierzyste 

Okręgu wraz z namiotami wystawowymi 

oraz degustacją potraw z dziczyzny, 

program artystyczny, tradycje i zwyczaje 

łowieckie, pokazy psów, sokolnictwo, 

etc. 

 

Środki finansowe Zarządu 

Okręgowego oraz partnera w postaci 

samorządu lokalnego na terenie 

którego odbywa się centralna 

uroczystość łowiecka, zasoby 

rzeczowe i finansowe kół 

Zadbać o większy poziom 

bezpieczeństwa na strzelnicy – 

szczególnie na tzw. „bażancie”, gdyż 

rzutki często nalatują na ścieżkę 

prowadzącą do stanowiska tzw. 

„rogacza”, grożąc przechodzącym. 

 

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja Strzelecka 

 

Modernizacja otoczenia strzelnicy, 

renowacja urządzeń, poprawa 

bezpieczeństwa poprzez zastosowanie 

barier ochronnych, mat wygłuszających, 

etc.  

 

Środki Zarządu Okręgowego 

Zorganizować kurs szkoleniowy dla 

strażników łowieckich, sędziów i 

instruktorów strzeleckich, sygnalistów, 

prowadzących polowanie. 

Zarząd Okręgowy, Komisja 

Strzelecka, Komisja Kultury, 

Etyki i Tradycji Łowieckich  

Kursy, szkolenia, warsztaty z 

wykorzystaniem wykwalifikowanej 

kadry z uprawnieniami lektorów 

branżowych 

Partycypacja kosztów Zarządu 

Okręgowego, kół łowieckich oraz 

osób indywidualnych 

Utworzenie funduszu „edukacji 

przyrodniczej” przy Okręgu – czyli 

zabezpieczenia środków finansowych 

w przyszłym budżecie na działania dla 

Kół i Okręgu w obszarze edukacji 

przyrodniczej dzieci i młodzieży 

 

Zarząd Okręgowy, Komisja 

Edukacji Przyrodniczej,  

 

Zabezpieczenie wydatków na wsparcie 

inicjatyw edukacyjnych w kołach w 

proporcji 50:50, wydanie kolorowanki, 

gadżetów edukacyjnych, tablic 

edukacyjnych, etc.  

Środki Zarządu Okręgowego – 

poziom okręgowy 

Środki Kół – poziom działań na 

terenie obwodów 

Inicjatywy współfinansowane 



Nazwa zadania/cel Podmiot odpowiedzialny za 

jego wdrożenie 

Metody, środki, narzędzia służące 

osiągnięciu założonego celu 

Źródło finansowania  

Wydłużenia czasu wykorzystywania 

strzelnicy dla kół na przystrzelanie 

broni, które posiadają dużą liczbę 

członków do 8 godzin na koło 

Zarząd Okręgowy 

Komisja Strzelecka 

Dostosowanie do potrzeb 

indywidualnych kół godzin dostępności 

strzelnicy, zwiększenie ilości dni 

otwarcia strzelnicy do 5 dni w tygodniu 

 

Zarząd Okręgowy 

Rozbudować stronę www Okręgu ze 

wskazaniem na zamieszczanie 

wszelakich druków i formularzy 

przydatnych w prowadzeniu 

gospodarki łowieckiej w kołach; 

 

 

Zarząd Okręgowy 

Rzecznicy prasowi kół 

 

Aktywność informacyjna, jawność 

informacji, szybkość wprowadzania 

komunikatów i sprawozdań z pracy kół 

 

Zarząd Okręgowy 

Informacje dotyczące zmieniających 

się przepisów prawnych dot. 

gospodarki łowieckiej i łowiectwa 

powinny być upowszechniane na 

bieżąco za pomocą strony internetowej 

oraz pism kierowanych do kół 

 

Zarząd Okręgowy 

 

Bieżące wprowadzanie informacji na 

www Okręgu oraz FB a także szybkie 

informowanie kół o bieżących zmianach i 

komunikatach przy pomocy poczty 

elektronicznej 

 

Zarząd Okręgowy 

Zadbać o rozwój kynologii w Okręgu Zarząd Okręgowy, Komisja 

Kynologiczna 

Powołanie Pogotowia Postrzałkowego, 

organizacja imprez kynologicznych, 

wystaw, prób, pokazów, etc.  

Zarząd Okręgowy (pilotaż 1 roczny 

Pogotowia Postrzałkowego)  

 

Funkcjonowania strzelnicy również w 

okresie zimowym z uwagi na potrzeby 

przystrzeliwania broni gwintowanej 

 

Zarząd Okręgowy 

 

Wyznaczenie dodatkowych dni na 

funkcjonowanie strzelnicy oraz 

dostosowanie godzin jej otwarcia do pór 

roku 

 

 

Zarząd Okręgowy 



Nazwa zadania/cel Podmiot odpowiedzialny za 

jego wdrożenie 

Metody, środki, narzędzia służące 

osiągnięciu założonego celu 

Źródło finansowania  

Włączenia się w obchody 95 rocznicy 

powstania PZŁ oraz 100-lecia 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości 

Zarząd Okręgowy, Koła 

Łowieckie, Komisja ds. Promocji 

i Wizerunku 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na 

strzelnicy, zaangażowanie kół w 

działalność patriotyczną w obszarze 

obwodów (udział w uroczystościach) 

Zarząd Okręgowy, sponsorzy, Koła 

Łowieckie 

Przygotować się do zbliżającego się 

ASF-u poprzez zorganizowanie 

szkolenia dla członków zarządów kół z 

terenu Okręgu 

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja Hodowlana 

Szkolenia i spotkania edukacyjne z 

inspekcją weterynarii, współpraca ze 

służbami  

 

Zarząd Okręgowy 

Oznakować strzelnicę poprzez makietę 

obrazującą graficzny plan obiektu 

Zarząd Okręgowy Przygotować tablicę oraz oznakowania 

strzelnicy 

Zarząd Okręgowy 

Zmobilizować koła do zwiększonych 

działań mających na celu współpracę 

myśliwych z rolnikami w zakresie 

zapobiegania powstawaniu szkód w 

uprawach i płodach rolnych 

 

Zarząd Okręgowy  

Komisja Hodowlana 

Wypracowanie zasad współpracy 

myśliwych z rolnikami oraz opracowanie 

procedur postępowania w przypadku tych 

rolników, których celem jest tendencyjne 

uzyskanie odszkodowań od kół 

łowieckich 

 

Zarząd Okręgowy 

 

Zapewnić obsługę prawną ze strony 

Zarządu Okręgowego na rzecz kół i 

myśliwych z Okręgu 

Zarząd Okręgowy, rzecznicy, 

Okręgowy Sąd Łowiecki 

Ustanowienie dyżurów rzeczników lub 

sędziów i udzielanie przez w/w porad 

prawnych 

Zarząd Okręgowy 

 

Wyczulać myśliwych na reakcje 

związane z procederem kłusowniczym, 

szczególnie na reagowanie na strzały 

nie odnotowywane w książce polowań 

oraz wszelkiego rodzaju doniesienia 

związane z ewentualnym 

kłusownictwem 

 

Zarząd Okręgowy, Komisja 

Hodowlana, strażnicy łowieccy 

 

Szkolenia dla strażników łowieckich oraz 

łowczych kół, kontrole wykonywania 

polowań,  

 

Zarząd Okręgowy 



Nazwa zadania/cel Podmiot odpowiedzialny za 

jego wdrożenie 

Metody, środki, narzędzia służące 

osiągnięciu założonego celu 

Źródło finansowania  

Zwiększyć wysiłki na rzecz 

publikowania w mediach działalności 

społecznej myśliwych i 

upowszechniania pozytywnego 

wizerunku myśliwych i łowiectwa w 

naszym regionie 

 

Zarząd Okręgowy, Komisja ds. 

Promocji i Wizerunku, rzecznicy 

w kołach 

Publikowanie artykułów prasowych o 

wydarzeniach w prasie regionalnej oraz 

na stronach www gmin, powiatów, FB, 

inne formy promocji w radio, TV, sieci, 

ulotki, plakaty, banery, felietony, etc.  

Środki Zarządu Okręgowego, środki 

kół łowieckich,  

Wyegzekwować posiadanie poczty 

elektronicznej przez każde z kół 

macierzystych Okręgu celem 

wysyłania pism i powiadomień 

 

Zarząd Okręgowy 

 

Każde z kół posiada konto mailowe 

 

Wkład niefinansowy kół 

Opublikować na stronie www Okręgu 

mapy obwodów łowieckich wraz 

oznaczeniem tych obszarów, na 

których szkody w uprawach i płodach 

rolnych nie są szacowane przez PZŁ 

 

Zarząd Okręgowy, Komisja 

Hodowlana 

 

Publikacja map z terenami wyłączonymi 

z szacowania szkód przez PZŁ 

 

Zarząd Okręgowy 

Wprowadzić w kołach konieczność 

okazywania tusz łowczym lub inny 

członkom zarządów, pozyskanych 

przez myśliwych podczas 

indywidualnych polowań 

 

Zarząd Okręgowy 

Podjęcie stosownych wytycznych w 

sprawie uregulowań prawnych 

zmierzających do podjęcia uchwał w tym 

zakresie przez koła łowieckie 

 

Zarząd Okręgowy 

Rekompensować pracę sędziów 

sędziującym zawody strzeleckie 

poprzez ufundowanie drobnych 

upominków oraz pamiątkowych 

dyplomów 

 

 

Zarząd Okręgowy, Komisja 

Strzelecka 

Ufundowanie upominków, gadżetów na 

rzecz sędziów i osób wspomagających 

organizację zawodów strzeleckich 

 

 

Zarząd Okręgowy 



Nazwa zadania/cel Podmiot odpowiedzialny za 

jego wdrożenie 

Metody, środki, narzędzia służące 

osiągnięciu założonego celu 

Źródło finansowania  

Uruchomić czasopismo łowieckie 

Okręgu PZŁ Tarnobrzeg w formie 

kwartalnika, zaś wkład tego periodyku 

powinien być zróżnicowany  

i przyswajalny dla myśliwych z 

różnych grup wiekowych 

Zespół redakcyjny 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Promocji i 

Wizerunku, rzecznicy w kołach 

Powołać zespół redakcyjny, uruchomić 

sieć rzeczników prasowych w kołach, 

wykorzystywać informacje zamieszczane 

na www Okręgu 

Budżet Zarządu Okręgowego, środki 

za reklamę od sponsorów 

Włączyć w obchody Niżańskich Dni 

Kultury Łowieckiej wszystkie koła z 

terenu powiatu niżańskiego 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Promocji i 

Wizerunku 

Podpisanie partnerstwa na rzecz 

organizacji imprezy, partycypacja w 

kosztach i organizacji przez koła 

Środki Zarządu Okręgowego, kół 

łowieckich, miasta i powiatu oraz 

sponsorzy prywatni,  

Opracować album z elementami 

monografii prezentujący wszystkie 

koła macierzyste Okręgu pod kątem 

ich przeszłości historycznej, 

współczesnej gospodarki łowieckiej, 

tradycji i ceremoniału oraz pokazujący 

piękno przyrody w obwodach 

 

Zarząd Okręgowy 

Koła z terenu Okręgu 

 

Zlecenie opracowania monografii 

fachowcowi w branży, współpraca kół w 

zakresie udzielania informacji.  

 

Zarząd Okręgowy w porozumieniu z 

kołami i ich zapotrzebowaniem na 

zakup monografii 

Wystosować petycje o zmiany w 

przepisach prawnych dot. organizacji i 

pracy strażników łowieckich w kołach, 

pod kątem nadania im większych 

kompetencji i możliwości związanych 

z ochroną łowisk przed 

kłusownictwem 

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja Hodowlana 

 

Przygotować interpelację i upowszechnić 

ją w środowiskach parlamentarnych 

 

Zarząd Okręgowy  

(wkład niefinansowy) 

Wprowadzić system szkoleń na 

uprawnienia podstawowe oraz 

selekcjonerskie w trybie ciągłym 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Szkoleń i  Edukacji 

Łowieckiej 

Ustalenie trybu z grupą kursantów Zarząd Okręgowy  

(wkład niefinansowy) 



Nazwa zadania/cel Podmiot odpowiedzialny za 

jego wdrożenie 

Metody, środki, narzędzia służące 

osiągnięciu założonego celu 

Źródło finansowania  

Oddziaływać na elity kreujące wizję 

łowiectwa w Polsce oraz mające 

wpływ na prawodawstwo łowieckie w 

celu powodowania pozytywnych 

zmian na korzyść środowisk 

myśliwskich w kraju 

 

Zarząd Okręgowy 

Myśliwi z Okręgu 

 

Zaangażowanie na rzecz lobby w 

kontekście korzystnych zmian poprzez 

rozmowy, petycje, interpelacje, etc.  

 

Zarząd Okręgowy  

(wkład niefinansowy) 

Wpłynąć na zarządy kół w Okręgu w 

celu podniesienia jakości 

organizowanych staży dla przyszłych 

myśliwych 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Szkoleń i  Edukacji 

Łowieckiej 

Kontrola wdrażania przez zarządy kół 

zapisów okólnika dot. egzaminowania 

stażystów 

Zarząd Okręgowy  

(wkład niefinansowy) 

Stosować jawną politykę informacyjną 

w kołach oraz Okręgu w celu 

zminimalizowania nieporozumień i 

konfliktów wśród myśliwych 

 

Zarządy Kół 

 

Przekazywanie myśliwym uchwał 

walnych zgromadzeń oraz zarządów kół 

 

Zarządy kół  

(wkład niefinansowy) 

Skupić się na kultywowaniu tradycji, 

obyczajowości, ceremoniału i 

propagowaniu szeroko rozumianej 

kultury łowieckiej wśród środowisk 

myśliwskich, szczególnie wśród 

młodych adeptów myślistwa 

 

Zarząd Okręgowy, Komisja 

Kultury, Etyki i Tradycji 

Łowieckich 

Kontrole organizacji polowań 

zbiorowych i towarzyszącego temu 

działaniu ceremoniału, szkolenia dla 

sygnalistów, publikacje artykułów 

branżowych w prasie łowieckiej Okręgu i 

na www 

 

Zarząd Okręgowy 

Wprowadzić na obszarze Okręgu akcję 

sprzątania lasu przez myśliwych przy 

współudziale środowisk dziecięco-

młodzieżowych, organizowaną przez 

każde z kół z terenu Okręgu 

 

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Promocji i 

Wizerunku 

 

Ustalenie terminu dla całego Okręgu w 

którym podejmujemy się realizacji akcji, 

realizacja przedsięwzięcia „polowanie na 

śmieci”, nagłośnienie medialne 

 

Zarząd Okręgowy 

Koła Łowieckie 



Nazwa zadania/cel Podmiot odpowiedzialny za 

jego wdrożenie 

Metody, środki, narzędzia służące 

osiągnięciu założonego celu 

Źródło finansowania  

Zadbać by koła łowieckie z Okręgu 

przyjmowały w swe szeregi polujące 

kobiety – Diany, gdyż ich rola ociepla 

wizerunek społeczny łowiectwa  

Zarząd Okręgowy 

Zarządy Kół Łowieckich 

Pozytywne rozpatrywanie wniosków o 

przyjęcie do kół Dian przez zarządy, 

ukierunkowywanie na pełnienie 

określonych ról Dian w kołach 

 

Nie dotyczy 

Wprowadzić element uzyskiwanych 

wyników z egzaminów na uprawnienia 

podstawowe jako ten, który powinien 

zaważyć na przyjęciu danej osoby do 

koła łowieckiego 

 

Zarządy Kół Łowieckich  

Uchwały walnych zgromadzeń kół 

określające priorytety w przyjmowaniu 

nowych członków 

 

 

Nie dotyczy 

Objąć wsparciem te koła z Okręgu, 

które borykają się z komunikacją i 

partnerstwem z właścicielami stawów 

oraz dużych areałów ziemi, na których 

to koła prowadzą gospodarkę łowiecką 

 

Zarząd Okręgowy 

Udzielanie porad prawnych i wsparcia 

merytorycznego w konsultacjach oraz 

mediacjach 

 

Zarząd Okręgowy 

Podjąć się działań na rzecz powołania 

Straży Łowieckiej, działającej na 

ternie Okręgu 

 

Zarząd Okręgowy 

Porozumienie kół z terenu Okręgu na 

rzecz powołania neutralnej komórki 

straży, która będzie mogła kontrolować 

obszar Okręgu 

 

Zarząd Okręgowy 

Sukcesywnie modernizować strzelnicę, 

znajdujące się tam urządzenia oraz 

obiekty  

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja Strzelecka 

Rozwój obiektu, zakup nowych urządzeń, 

promocja strzelectwa poprzez zawody 

krajowe i towarzyskie 

Zarząd Okręgowy 

Min. 1 dzień w tygodniu strzelnica 

powinna być wyłączona na treningi 

strzeleckie dla kadry strzeleckiej 

Okręgu 

Zarząd Okręgowy 

Komisja Strzelecka 

Ustalenie stosowanych dni i godzin pracy 

obiektu z uwzględnieniem 

nadmienionego postulatu 

 

Nie dotyczy 



 

 


