
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO Z DZIAŁAŃ NA RZECZ WDROŻENIA 

STARTEGII ROZWOJU OKRĘGU  

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO  

W TARNOBRZEGU NA LATA 2018-2019 
 

PODJĘTE DZIAŁANIA WZGLĘDEM PROPOZYCJI I OCZEKIWAŃ ZARZĄDÓW KÓŁ ŁOWIECKICH ORAZ CZŁONKÓW PZŁ CO DO 

KIERUNKÓW ROZWOJU OKRĘGU TARNOBRZESKIEGO ZEBRANE W OKRESIE OD MAJA DO SIERPNIA 2018 R. PODCZAS 

POSIEDZEŃ ZARZĄDÓW KÓŁ  Z TERENU OKRĘGU ORAZ PODCZAS WALNYCH ZGROMADZEŃ 

OKRES WDRAŻANIA 18 MAJ 2018 r.-  18 MARCA 2019 r. 

Nazwa zadania/cel Podmiot odpowiedzialny za 

jego wdrożenie 

Metody, środki, narzędzia 

służące osiągnięciu założonego 

celu 

UZYSKANY EFEKT/ 

POZIOM WDROŻENIA 

Organizacja szkolenia dla kół 

łowieckich w ramach ustawy  

o Ochronie Danych Osobowych 

(RODO) 

 

Zarząd Okręgowy 

 

Szkolenie dla sekretarzy 

zarządów kół z terenu Okręgu 

 

 

Szkolenie zrealizowano podczas I narady łowczego okręgowego z 

zarządami kół łowieckich, która odbyła się w dniu 18 czerwca 2018 r. 

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 

 

Oddelegowano na szkolenie edukatorów do Czempinia kol. Anetę 

Rybińską-Nowak. Powołano Komisję ds. Edukacji Przyrodniczej, 

dokonano zakupu Koła Fortuny, zaprojektowano i wydrukowano 

autorskie kolorowanki dla dzieci, oddelegowano Edukatora i zespół do 

udziału w imprezach społecznych w których udział brały koła łowieckie 

z terenu ZO: 17. 06.2018 zajęcia z kołem fortuny w Lipe-dni Jagody. 

28.06.2018 zajęcia z kołem w żłobku integracyjnym w Stalowej Woli. 

29.07.2018 edukacja z kołem fortuny na Festiwalu Kultury Łowieckiej w 

Nisku, 12.08.2018 impreza środowiskowa w Jarocinie KŁ „Gawra” 

Rudnik,10.10.2018 edukacja razem z Nadleśnictwem Rozwodów w KŁ 

Darz Bór Zbydniów, 19.11.2018 wizyta z dziećmi z Zaleszan i 

Zbydniowa w Nadleśnictwie Rozwadów, 29.11.2018 wizyta z dziećmi z 

Turbii i Kotowej Woli w Nadleśnictwie Rozwadów, 5.12.2018 

wycieczka edukacyjna z dziećmi do RPN, 11.12.2018 wycieczka 

edukacyjna z dziećmi do RPN, 13.02.2019 wycieczka z dziećmi że szkół 

na wały przeciwpowodziowe nad rzeką San, wyjazd z uczniami LO 

Staszów do Warszawy na finał kampanii „Ożywić pola” w ramach 

współpracy KŁ „Knieja” Sichów.  

 



 

Organizacja szkoleń dla sędziów  

i instruktorów strzelectwa 

myśliwskiego 

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Szkoleń i  

Edukacji Łowieckiej 

 

Szkolenie dla członków PZŁ 

przy użyciu wykwalifikowanej 

kadry 

 

 

 

Planowany termin wdrożenia szkolenia to I połowa miesiąca kwietnia 

2019 r. w oparciu o własne zasoby kadrowe. Uzyskanie wstępnej zgody 

na organizację szkolenia przez Łowczego Krajowego. 

 

 

 

Włączenie się kół z terenu Okręgu 

oraz Zarządu Okręgowego  

w obchody 100-lecia rocznicy 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości 

 

koła łowieckie/ Zarząd 

Okręgowy 

 

Wyprowadzenie sztandarów, 

aranżowanie uroczystości, 

wieczornic, udział w imprezach 

środowiskowych, zawody 

strzeleckie, etc. 

Wystosowano odezwę do KŁ z terenu Okręgu w formie pisma, 

publikacja na stronie www Okręgu działań w których uczestniczyły KŁ 

w terenie, na strzelnicy ZO stworzono obiekt małej architektury w 

postaci Kamienia Niepodległości z tablicą pamiątkową (bez ponoszenia 

kosztów – darowizny), zorganizowano zawody strzeleckie Puchar 

Niepodległości, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy ze 

stosowanym ceremoniałem i udziałem przedstawicieli środowisk 

parlamentarnych i samorządowych. 

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 

Przekazano materiały w formie elektronicznej potencjalnemu 

redaktorowi Monografii Kół Okręgu, który przedstawił wstępną 

koncepcję w/w publikacji. Zlecono nieodpłatnie wykonanie 

profesjonalnych fotografii specjaliście – wykonanie fotografii w 6 KŁ z 

terenu Okręgu. 

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. 

Wydano autorski kalendarz dużego formatu w nakładzie 700 szt., który 

upowszechniono na rzecz KŁ oraz myśliwych. Wydano kolorowankę w 

nakładzie 1 tyś. szt., którą upowszechniono w całości na rzecz dzieci za 

pośrednictwem KŁ oraz zespołu edukatorów. Wydano okolicznościowe 

kubki oraz teczki z okazji organizacji Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej w Janowie Lubelskim pn. „W służbie ludziom i przyrodzie…” 

oraz Narady łowczych okręgowych z przedstawicielami administracji 

państwowej w Baranowie Sandomierskim. 

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. 

Organizacja imprez o charakterze regionalnym: Hubertus Nadsański, 

Staszowski, Dni Kultury Łowieckiej w Nisku. Współorganizacja: Gali 

Orderu Rzeki Wisły, Dnia Żołnierzy Wyklętych, WOŚP, dożynki 

gminne i powiatowe. Wystosowanie pism do kół z odezwą o 

aranżowanie współpracy z JST i innymi podmiotami w regionie. 

Wystosowano pisma do Nadleśnictw z Okręgu oraz Starostów dot. 

organizacji imprez łowieckich w 2019 r. Pozyskanie partnerów w Nisku, 

Radomyślu, Staszowie, Janowie Lubelskim na rzecz organizacji w/w 

imprez jesienią 2019 r. wraz ze wsparciem finansowym z ich strony. 

Ustanowienie zarządzeniem ZO dnia 27 kwietnia 2019 r. dniem 

Polowania na śmieci i wytyczne co do włączenia się KŁ w to działanie.  

Przygotowanie przez koła łowieckie Koła łowieckie/ Zarządy kół/ Podjęcie uchwały w sprawie  



corocznych planów pracy w obszarze 

edukacji przyrodniczej  

      i współpracy ze szkołami na 

dzierżawionych obwodach łowieckich 

Nadzór prowadzony przez 

Zarząd Okręgowy 

Komisja Edukacji 

Przyrodniczej 

planu pracy i wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za jego 

wdrażanie 

Przygotowanie wytycznych do podjęcia uchwał WZ w sprawie podjęcia 

działalności edukacyjnej i współpracy ze szkołami w zakresie edukacji 

przyrodniczej.  

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 

Opracowano wzór medalu za trofeum, uzyskanie wyceny, zlecenie do 

wytłoczenia medali w ilości 300 szt. Przygotowanie scenariusza imprezy 

udekorowania medalami i certyfikatami myśliwych, którzy pozyskali 

trofealną zwierzynę. Koszty ponosi ZO. Planowany termin organizacji 

w/w przedsięwzięcia to maj 2019 r.  

 

 

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 

 

Powołanie Komisji Strzeleckiej. Wynegocjowanie w Zarządzie 

Głównym 3 zawodów rangi krajowej organizowanych przez ZO w 

Tarnobrzegu. Popularyzacja strzelectwa i ułatwienie dostępu do 

strzelnicy w terminach dogodnych dla myśliwych – rozszerzenie godzin 

pracy oraz dni otwarcia strzelnicy, wzbogacenie możliwości treningów 

strzeleckich poprzez osie parcurowe, uchwała o powołaniu społecznych 

opiekunów strzelnicy, stałe nakłady na strzelnicę oraz polepszanie jej 

funkcjonalności poprzez przyłącza mediów, stworzenie warunków do 

odpoczynku po treningu dla myśliwych i ich rodzin – planowane 

zakończenie inwestycji w/w to maj 2019 r.  

 

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 

 

Organizacja szkoleń z zakresu prowadzenie WZ oraz przygotowywania 

uchwał WZ a także praca sekretarzy w KŁ – planowane szkolenie pod 

koniec miesiąca marca 2019 r.  

 

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. 

 

 

ZO zorganizował 4 narady dla przedstawicieli Zarządów KŁ z terenu 

Okręgu oraz z udziałem lekarzy weterynarii. Narady odbyły się w 

czerwcu – KŁ „Darz Bór” Zbydniów, wrześniu – KŁ „Ziemia 

Sandomierska”, grudniu KŁ „San” Skowierzyn oraz lutym (teren 

strzelnicy). Program narad był adekwatny do obecnej problematyki 

związanej z prowadzeniem gospodarki łowieckiej i społecznej w KŁ i 

Okręgu.  



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. 

 

Podczas głosowania przedstawicieli Zarządów KŁ zgromadzonych na 

naradzie w m-cu grudniu w KŁ „San” Skowierzyn uchwalono zgodnie, 

że centralne obchody Hubertusa będą się odbywać w Żabnie. Ponadto 

Okręg zobligował się do tego, że wesprze organizację tzw. Hubertusów 

w regionach powiatów Okręgu poprzez wsparcie finansowe na poziomie 

50% ogólnych kosztów na ten cel, gdzie pozostałe koszty leżą po stronie 

KŁ oraz podmiotów JST.  

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. 

 

Przygotowanie tablic informacyjnych i zamieszczenie ich na strzelnicy 

przy przejściu na stanowisko rogacza. Wycięcie zeschłych topoli 

zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających ze strzelnicy. Plany 

nasadzenia w kwietniu drzew na miejsce ściętych topoli spełniających 

zadanie wygłuszenia oraz poprawy estetyki obiektu strzelnicy.  

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 

Zorganizowano w lutym 2019 r. szkolenie dla strażników łowieckich 

(ponad 60-ciu myśliwych uzyskało kwalifikacje). Realizacja od listopada 

2018 r. kursu dla sygnalistów z udziałem profesjonalnego trębacza 

(udział w kursie 8 myśliwych). Przygotowywanie szkolenia dla sędziów 

i instruktorów strzeleckich na kwiecień 2019 r. oraz dla prowadzących 

polowanie na czerwiec 2019 r.  

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. 

Możliwość ubiegania się o środki finansowe z budżetu Zarządu 

Okręgowego przez koła łowieckie na inicjatywy edukacyjne: konkursy, 

prelekcje, wycieczki oraz inne działania mające na celu szeroko 

rozumianą edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców obszaru Okręgu. Wznowienie nakładu wydania 

kolorowanki w 2019 r., planowanie wydania kolejnej edycji kalendarza 

okręgowego na 2020 r., przygotowanie oferty gadżetów z logiem PZŁ 

oraz ZO Tarnobrzeg: długopis, notatniki, opaski, czapki, etc. Wykonanie 

naszywek z logiem ZO na strój organizacyjny dla członków Komisji 

Problemowych i innych osób szczególnie zaangażowanych w 

działalność Okręgu.  

Wydłużenia czasu wykorzystywania 

strzelnicy dla kół na przystrzelanie 

broni, które posiadają dużą liczbę 

Zarząd Okręgowy 

Komisja Strzelecka 

Dostosowanie do potrzeb 

indywidualnych kół godzin 

dostępności strzelnicy, 

Wydłużenie czasu pracy strzelnicy do potrzeb indywidualnych kół 

łowieckich oraz indywidualnych myśliwych. Zwiększenie czasu 

otwarcia strzelnicy z 3 do 6 dni w tygodniu. Od 10 maja otwarcie 

strzelnicy dla myśliwych przez 7 dni w tygodniu.  

 



członków do 8 godzin na koło zwiększenie ilości dni otwarcia 

strzelnicy do 5 dni w tygodniu 

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 

Zmiana szaty graficznej i zbudowanie nowej strony www Okręgu oraz 

jej codzienna aktualizacja w oparciu o informacje nabyte z ZG PZŁ oraz 

ZO a także informacje nadsyłane z kół łowieckich. Aktywność ZO na 

Facebooku i bieżący przepływ informacji dot. łowiectwa w kraju oraz 

Okręgu a także z poziomu kół łowieckich. Upublicznianie sprawozdań z 

działalności KŁ z terenu Okręgu. Możliwość wprowadzania informacji 

na www Okręgu przez KŁ oraz myśliwych. Przeszkolenie członka ZO w 

zakresie promocji i obsługi medialnej Okręgu.  

 

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 

Codzienna aktualizacja strony www Okręgu. Natychmiastowe 

wprowadzanie informacji pozyskanych od ZG PZŁ na www Okręgu 

oraz przejście na komunikację mailową z kołami łowieckimi z Okręgu 

co pozwala na usprawnienie procesu zarządzania Okręgiem oraz 

transparentność w przepływie informacji. Na chwilę obecną wszystkie 

KŁ Okręgu posiadają pocztę elektroniczną za pomocą której 

przekazywane są komunikaty i pisma ze strony ZO.  

 

Zadbać o rozwój kynologii w Okręgu Zarząd Okręgowy, Komisja 

Kynologiczna 

Powołanie Pogotowia 

Postrzałkowego, organizacja 

imprez kynologicznych, wystaw, 

prób, pokazów, etc. 

Powołanie uchwałą ZO Komisji Kynologicznej. Opracowanie wstępnych 

założeń Pogotowia Postrzałkowego. Zaplanowanie do realizacji 3 imprez 

kynologicznych w roku 2019. Udział w Hubertusach: Nadsańskim oraz 

Staszowskim kynologów, którzy wystawili swe psy oraz uatrakcyjnili 

w/w imprezy. 

Funkcjonowanie 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 

Udostępnienie myśliwym strzelnicy w okresie zimowym przez 5 dni w 

tygodniu celem przestrzeliwania broni gwintowanej oraz w treningi 

strzeleckie z broni śrutowej w dniach, gdy pozwalały na to warunki 

pogodowe.  

 

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) 

Wydanie przez ZO odezwy do KŁ z terenu Okręgu dot. aktywnego 

włączenia się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Pozyskanie sponsorów na rzecz wykonania „kamienia 

niepodległości” na strzelnicy, zorganizowanie zawodów strzeleckich 

„Puchar Niepodległości” oraz uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy 

100-lecia odzyskania niepodległości oraz 95-lecia istnienia PZŁ w 

asyście zaproszonych gości oraz członków Zarządów KŁ z terenu 

Okręgu.  

Przygotować się do zbliżającego się 

ASF-u poprzez zorganizowanie 

szkolenia dla członków zarządów kół 

 

Zarząd Okręgowy 

Komisja Hodowlana 

Szkolenia i spotkania 

edukacyjne z inspekcją 

weterynarii, współpraca ze 

Organizacja 4 narad członków Zarządów KŁ z terenu Okręgu z 

przedstawicielami weterynarii szczebla powiatowego oraz 

wojewódzkiego. Zaproszenie telewizji „Darz Bór” i nagrania odcinka 

dot. bioasekuracji w KŁ „Pustułka” – upowszechnienie materiału na 

terenie całej Polski. Ścisła współpraca ZO z Wojewódzkim Lekarzem 



z terenu Okręgu służbami Weterynarii w Kielcach, Krośnie oraz Lublinie. Organizacja 

Ogólnopolskiej Narady dot. ASF-u w Baranowie Sandomierskim z 

udziałem Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministra Rolnictwa a 

także Łowczego Krajowego, posłów, senatorów, łowczych okręgowych, 

wojewodów, marszałków, etc.  

Oznakować strzelnicę poprzez makietę 

obrazującą graficzny plan obiektu 

Zarząd Okręgowy Przygotować tablicę oraz 

oznakowania strzelnicy 

Zlecono opracowanie – zadanie w trakcie realizacji.  

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 

Bieżące monitorowanie newralgicznych obszarów ZO, gdzie są 

wielkoobszarowe uprawy rolne. Rozmowy z rolnikami, którzy posiadają 

duże areały ziemi na terenie Okręgu w celu wypracowania wspólnych 

rozwiązań na rzecz ochrony upraw i płodów rolnych. Wsparcie KŁ z 

terenu Okręgu, które posiadają trudności związane z komunikacją z 

rolnikami – szczególnie tymi, którzy wykorzystują KŁ na rzecz roszczeń 

odszkodowawczych bezzasadnych.  

 

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 

Możliwość uzyskania wszelkiego rodzaju wsparcia merytorycznego, 

doradztwa i porad prawnych ze strony ZO przez Zarządy KŁ oraz 

myśliwych. Zwiększenie liczebności zespołu Okręgowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego oraz Okręgowego Sądu Łowieckiego. Przeszkolenie 

członka ZO poprzez uzyskanie przez w/w lektoratu prawa łowieckiego – 

wykorzystywanie nabytych umiejętności i wiedzy na rzecz wsparcia KŁ 

oraz podniesienia jakości pracy ZO.  

 

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, 

Przeszkolenie ponad 60-ciu myśliwych z terenu Okręgu do funkcji 

strażników łowieckich. Przyjęcie zamówienia na emblematy 

oznaczeniowe dla strażników oraz druków legitymacji. Złożenie 

wniosku przez ZO dot. domniemanego kłusownictwa na KP Policji w 

Stalowej Woli – podjęcie postępowania przez policję.   

W dalszych planach: zorganizowanie spotkania z Państwową Strażą 

Łowiecką dot. wypracowania zasad współpracy oraz spotkania z policją 

w celu wspólnych działań na rzecz zwalczania kłusownictwa.  

 

Zwiększyć wysiłki na rzecz 

publikowania w mediach działalności 

społecznej myśliwych i 

upowszechniania pozytywnego 

 

Zarząd Okręgowy, Komisja 

ds. Promocji i Wizerunku, 

rzecznicy w kołach 

Publikowanie artykułów 

prasowych o wydarzeniach w 

prasie regionalnej oraz na 

stronach www gmin, powiatów, 

Publikowanie w mediach regionalnych artykułów dot. działalności ZO. 

Publikowanie informacji o naradzie z Ministrem Rolnictwa w Baranowie 

Sandomierskim oraz Konferencji Naukowej w Janowie Lubelskim w 

czołowych tytułach prasowych w regionie oraz na stronach www 

samorządów lokalnych. Wykonanie 2 banerów z misją ZO oraz ich 

wystawianie podczas wszelkich uroczystości i imprez społecznych. 



wizerunku myśliwych i łowiectwa w 

naszym regionie 

FB, inne formy promocji w 

radio, TV, sieci, ulotki, plakaty, 

banery, felietony, etc. 

Zaangażowanie ZO oraz KŁ we wszelkie imprezy środowiskowe w 

regionie: Dni Żołnierzy Wyklętych, dożynki powiatowe, dni 

miejscowości, obchody 100 lecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości, etc.  

Wyegzekwować posiadanie poczty 

elektronicznej przez każde z kół 

macierzystych Okręgu celem 

wysyłania pism i powiadomień 

 

Zarząd Okręgowy 

 

Każde z kół posiada konto 

mailowe 

100% KŁ z terenu Okręgu posiada na dzień dzisiejszy pocztę 

elektroniczną za pomocą której utrzymywana jest komunikacja z ZO.  

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 

Z uwagi na problemy z dużą objętością plików zrezygnowano na chwilę 

obecną z zamieszczenia map obwodów. Mapy te są dostępne dla 

Zarządów KŁ w siedzibie ZO. 

 

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 

Przygotowywanie szkolenia dla Zarządów KŁ w tym szczególnie 

uwzględnienie poprawności przyjmowania i konstruowania tzw. 

uchwały WZ.  

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 

 

Przygotowanie się do zawodów centralnych (3 rodzaje zawodów 

centralnych odbędą się na strzelnicy ZO w Tarnobrzegu). Podczas 

każdych zawodów strzeleckich refundowano sędziom udział w 

zawodach poprzez upominki (gadżety) oraz zapewnienie pełnego 

wyżywienia. Nagrody podczas zawodów oraz upominki były efektem 

sponsoringu.  

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 

Redagowanie rocznika „Nemrod”. Na chwilę obecną brak możliwości 

uruchomienia kwartalnika z uwagi na priorytety finansowania inwestycji 

związanych z modernizacją strzelnicy oraz braki w zasobach kadrowych 

związanych z redagowaniem czasopisma.  

Włączyć w obchody Niżańskich Dni 

Kultury Łowieckiej wszystkie koła z 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Promocji i 

Podpisanie partnerstwa na rzecz 

organizacji imprezy, 

Wystosowanie pisma do Burmistrza Miasta Nisko oraz Starosty 

Niżańskiego w sprawie wsparcia finansowego imprezy łowieckiej w 

Nisku. Uzyskanie akceptacji ze strony w/w władz i deklaracja wsparcia 



terenu powiatu niżańskiego Wizerunku partycypacja w kosztach i 

organizacji przez koła 

finansowego oraz organizacyjnego w działanie. Zobligowanie 

wszystkich kół łowieckich z terenu powiatu niżańskiego do udziału w 

w/w imprezie łowieckiej.  

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. 

Przedłożono do składu monografię kół łowickich Okręgu i uzyskanie 

wstępnej koncepcji publikacji od redaktora. Obecnie trwają prace na 

rzecz uzupełniania niezbędnych treści do zredagowania publikacji. 

Planowany termin wydania monografii to grudzień 2019 r.  

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 

 

Nie podjęto działań.  

Wprowadzić system szkoleń na 

uprawnienia podstawowe oraz 

selekcjonerskie w trybie ciągłym 

Zarząd Okręgowy 

Komisja ds. Szkoleń i  

Edukacji Łowieckiej 

Ustalenie trybu z grupą 

kursantów 

Skrócenie okresu odbywania szkoleń na uprawnienia podstawowe 

poprzez organizację kursu w ciągu 4 spotkań/tydzień. Wprowadzenie 

dodatkowego przedmiotu na kursie na uprawnienia podstawowe 

odnoszącego się do elementów kultury chrześcijańskiej w łowiectwie.  

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. 

 

Prace łowczego okręgowego – Roberta Bąka w komisji ds. 

wprowadzenia łowiectwa na listę dziedzictwa narodowego UNESCO. 

Organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dot. historycznej 

roli myśliwych w budowaniu demokracji, walki o wolność i niezawisłość 

Polski. Organizacja narady z Ministrem Rolnictwa i Głównym Lekarzem 

Weterynarii w Baranowie Sandomierskim na rzecz rozwiązywania 

problemów związanych z ASF.  

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 

Wprowadzenie zarządzenia ZO dot. wprowadzenia kontrolnych 

weryfikacji stażystów po okresie 6 m-cy odbywania stażu w obecności 

Zarządu KŁ.  

Stosować jawną politykę informacyjną 

w kołach oraz Okręgu w celu 

zminimalizowania nieporozumień i 

 

Zarządy Kół 

 

Przekazywanie myśliwym 

uchwał walnych zgromadzeń 

 

Wystosowanie pism do Zarządów KŁ dot. stosowania jawnej informacji 

w KŁ.  



konfliktów wśród myśliwych oraz zarządów kół 

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 

 

Wystosowanie stosownych pism do Zarządów KŁ dot. przestrzegania 

zasad etyki i ceremoniału łowieckiego. Wspierania Zespołu Sygnalistów 

„Raróg” i jego obecność podczas wszelkich imprez organizowanych 

przez ZO. Obecność przedstawicieli ZO podczas uroczystości 

pogrzebowych myśliwych wraz z zapewnieniem ceremoniału. 

Organizacja szkolenia dla sygnalistów. Zapraszanie zespołów kultury 

łowieckiej na imprezy okręgowe (Hubertusy).  

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 

Ustanowienie dnia 27 kwietnia 2019 r. dniem „eko-łowów” okręgowych. 

Przyjęcie stosownej uchwały ZO i realizacja jej przez KŁ z terenu 

Okręgu przy koordynacji działań ze strony ZO i częściowym wsparciu 

finansowym: zakup tabliczek dot. oznaczeń dzikich wysypisk śmieci i 

przekazanie ich KŁ.  

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 

Wystosowanie pisma do Zarządów KŁ dot. roli kobiet w łowiectwie i 

ocieplania klimatu społecznego i wizerunkowego PZŁ przy roli kobiet 

polujących. Wsparcie Klubu Dian „Wadera” przy organizacji wszelkiego 

rodzaju przedsięwzięć i promocja Klubu (zakup nadruku na namiot 

wystawowy, udostępnienie możliwości zagospodarowania świetlicy 

łowieckiej na strzelnicy ZO poprzez aneks kuchenny pod kątem 

realizacji warsztatów kulinarnych z dziczyzny i innych działań 

popularyzujących łowiectwo), włączenie polujących Dian w działania 

ZO poprzez ich obecność w komisjach problemowych, etc.  

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 

 

 

Przygotowanie wytycznych pod uchwały WZ KŁ. Element poruszony 

zostanie podczas szkolenia dla sekretarzy KŁ i członków Zarządów KŁ 

pod kątem propozycji do uchwał WZ.  

Objąć wsparciem te koła z Okręgu, 

które borykają się z komunikacją i 

partnerstwem z właścicielami stawów 

oraz dużych areałów ziemi, na których 

 

Zarząd Okręgowy 

Udzielanie porad prawnych i 

wsparcia merytorycznego w 

konsultacjach oraz mediacjach 

Zaangażowanie ZO w sprawy problematyczne związane z 

wprowadzaniem zakazu polowań oraz współpracy z właścicielami 

obrębów hodowlanych w rybactwie śródlądowym. Nawiązanie 

współpracy z Izbami Rolnymi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 

Rolnictwa na rzecz rozwiązywania w/w problemów.  



to koła prowadzą gospodarkę łowiecką 

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 

 

Brak możliwości i podstaw prawnych do wdrożenia.  

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 

Priorytet w działaniach ZO. Do 10 maja przenieść biuro ZO na budynek 

strzelnicy (remont piętra wykonano). Obecnie trwają prace nad 

remontem parteru pod kątem stworzenia tam świetlicy myśliwskiej oraz 

pokoju z łazienką i kuchnią, który będzie wynajmowany zaś dochody 

pozyskane będą przeznaczane na rozwój strzelnicy. Dotychczasowe 

pomieszczenia biurowe zostaną wynajęte, co przyniesie dochód 

przeznaczany na działalność statutową. Dalsze prace na strzelnicy: 

wygłuszenie obiektu oraz poprawa estetyki poprzez wykonanie alejek a 

także nasadzeń krzewów ozdobnych. Wykonanie tablic prezentujących 

każde z KŁ Okręgu oraz tablic edukacyjnych.  

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 

 

Każdy wtorek został wydzielony jako ten dzień, w którym kadra Okręgu 

realizuje treningi strzeleckie.  



 

 


