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Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, w składzie: Łowczy Krajowy – Kol. Paweł Lisiak, 

Członkowie Zarządu – Kol. Ewa Kraska, Kol. Damian Przestacki, kontynuują w 2022 roku działania, do 

podjęcia których są zobowiązani na  podstawie  Statutu PZŁ oraz ustawy prawo łowieckie. Najważniejszymi,  

priorytetowymi zadaniami na rok 2022 jest dalsza kontynuacja prac nad kondycją finansową Polskiego 

Związku Łowieckiego z wdrożoną dyscypliną i reorganizacją finansową, tworzenie standardów, procedur, 

pracą systemową dostosowaną do wymogów prawnych w zakresie zmieniającego się prawa pracy. Bardzo 

ważnymi zadaniami pozostaje nadal całokształt prac związany z ogólnokrajowym programem zwalczania ASF, 

szeroko pojętej promocji łowiectwa, polepszenia wizerunku PZŁ, ochronie myśliwego i jego wizerunku a także 

wspierania kół łowieckich.  

 

PLAN DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ w 2022 ROKU W OBSZARACH: 

 

1.OBSZAR FINANSOWO ZARZĄDCZY 

Zmiana systemu księgowego 

W 2022 Zarząd Główny PZŁ będzie pracował nad zwiększeniem wydajności i efektywności pracy przy pomocy 

nowego systemu księgowego, dostosowanego do wymagań prawa. Zmiana ta usprawni obecne prace poprzez 

większą automatyzację m.in. elektroniczny obieg dokumentów, budżetowanie w systemie, automatyczne 

przenoszenie przelewów do banku, jednocześnie rozszerzona zostanie sprawozdawczość finansowa w 

systemie. Umożliwi to łatwiejsze raportowanie Zarządom Okręgowym i OHZ-om, a dzięki temu zwiększy to i 

usprawni zakres kontroli jednostek.  

Centralizacja księgowości 

Zarząd Główny przejmie w 2022 roku prace księgowych wykonywanych w Zarządach Okręgowych jak również 

w OHZ-ach. Cały proces wpłynie na wprowadzenie transparentności finansowej oraz zmniejszenie kosztów 

osobowych. 
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Analiza kosztów i przychodów 

W planach na 2022 rok Zarząd Główny PZŁ zdecydował o dalszych pracach w kierunku ustandaryzowania 

procesu zakupowego obejmującego m.in. analizę cen rynkowych, by jak najefektywniej wydatkować środki z 

budżetu PZŁ. Dodatkowo zostanie przeprowadzana analiza przychodowa, by określić możliwe potencjały jakie 

znajdują się w Zrzeszeniu. 

Korzystniejsze programy ubezpieczeniowe 

Polski Związek Łowiecki buduje najwyższe standardy bezpieczeństwa i kompleksowo zabezpiecza interesy 

myśliwych (życie, mienie i odpowiedzialność) dlatego w planie działania na 2022 rok Zarząd Główny skupi 

się przede wszystkim na:  

 

• wynegocjowaniu korzystniejszych warunków ubezpieczeń  

• przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie ubezpieczeń skierowanej do 

członków oraz pracowników Zrzeszenia. 

 

Przeprowadzone w minionym roku przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego działania pozwoliły 

na wypracowanie lepszych (w porównaniu z latami ubiegłymi) warunków ubezpieczeń na 2022 rok. Przy 

ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (przy zachowanej - pomimo wzrastającej inflacji - 

składce na poziomie 23 zł) myśliwi otrzymali korzystniejsze warunki ubezpieczenia.  

Najkorzystniejszymi zmianami warunków ubezpieczenia NNW myśliwych są między innymi: 

 

1. wzrost sumy ubezpieczeniowej z 50 tys. zł do 75 tys. zł – co ważne wyższa suma ubezpieczenia 

oznacza wyższe odszkodowanie w niemal każdym ryzyku ubezpieczeniowym, np. zamiast 500 zł za 

1% uszczerbku obecnie otrzymamy 750 zł (wzrost o 50 %), 

2. z trzech do dwóch dni został skrócony minimalny okres pobytu w szpitalu niezbędny do otrzymania 

wypłaty odszkodowania, 

3. zakres ubezpieczenia został rozszerzony o nowe świadczenie, którym jest zadośćuczynienie za ból, 

w wysokości 750 zł, 

4. z 60 do 180 dni wydłużono okres, za jaki ubezpieczyciel wypłaci świadczenie szpitalne w trakcie 

trwania ochrony ubezpieczenia. 

 

W wyniku negocjacji zmieniły się na lepsze również warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób 

fizycznych zrzeszonych PZŁ. Podniesiona została suma ubezpieczenia z 550 tys. zł do 700 tys. zł na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Do zakresu terytorialnego zostały włączone tereny przygraniczne. 

Ubezpieczenie zostało rozszerzone o odpowiedzialność wzajemną i naruszenie dóbr osobistych (z limitem do 

50 tys. zł). Włączono również koszty udziału w postępowaniu w charakterze świadka (w tym m.in. koszty 
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 dojazdu, zakwaterowania). Co najważniejsze również w przypadku tego ubezpieczenia udało się utrzymać 

wysokość składki na dotychczasowym poziomie 20 zł od ubezpieczonego. 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że dla wielu myśliwych temat ubezpieczeń jest często niezrozumiały, a informacje do 

jakich mieli do tej pory dostęp były mocno okrojone oraz podawane w mało zrozumiałej i mało przystępnej 

formie, Zarząd Główny PZŁ stawia sobie za cel przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-

edukacyjnej w zakresie ubezpieczeń. Kampania ta będzie przebiegała dwutorowo:  

 

• będzie skierowana do pracowników PZŁ zatrudnionych we wszystkich zarządach okręgowych,   

• planowane jest podjęcie czynności mających na celu przekazanie rzetelnej, kompletnej i 

skompensowanej wiedzy o ubezpieczeniach członkom Zrzeszenia. 

  

W ramach kampanii zaplanowano następujące czynności: 

 

1. Spotkania informacyjne (szkolenia) przeprowadzone w każdym z 49 zarządów okręgowych przez 

przedstawicieli firmy brokerskiej. W czasie spotkań planowane jest dokładne omówienie zakresu 

ubezpieczeń oraz przeszkolenie z tego zakresu co najmniej dwóch pracowników każdego ZO PZŁ. 

Pracownikom zostanie przekazana wiedza dotycząca m.in.: zasad i terminów przystępowania do 

poszczególnych programów ubezpieczeniowych, praw ubezpieczonego oraz możliwości składania 

wniosków o wypłatę roszczenia.  

2. Zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjno-edukacyjna dedykowana bezpośrednio członkom 

Zrzeszenia (myśliwym, kołom łowieckim) oraz stażystom i sympatykom łowiectwa. W zakresie tej 

kampanii planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć: 

• opublikowanie na łamach czasopisma „Łowiec Polski” czterech jednostronicowych artykułów (3,5 - 

4 tyś znaków) – grupa docelowa myśliwi, stażyści, sympatycy łowiectwa; częstotliwość ukazywania 

się artykułów raz na kwartał; tematyka poszczególnych artykułów dostosowana do sezonowości i 

specyfiki polskiego myślistwa np. artykuł dotyczący programu ubezpieczeniowego psów myśliwskich 

ukarze się w numerze poprzedzającym rozpoczęcie sezonu polowań zbiorowych; 

• publikacja około 8 krótkich 5 minutowych filmików instruktażowych i/lub informacyjnych na STRONIE 

INTERNETOWEJ, FACEBOOK-u i YOU TUBE - częstotliwość publikacji filmików raz na 6-8 tygodni, 

tematyka w zakresie ubezpieczeń dostosowana do średniej wiekowej użytkowników poszczególnych 

kanałów. 

 

Wprowadzenie regulaminu używania znaku PZŁ 

Zarząd Główny zdecydował o konieczności uregulowania w 2022 roku kwestii korzystania ze znaku 

słowno-graficznego PZŁ chronionego prawem ochronnym Urzędu patentowego RP oraz stworzenia 

stosownego regulaminu użytkowania. 
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Prace nad doskonaleniem systemu EKEP 

Zarząd Główny w 2022 roku zakłada dalsze prace nad rozwojem i udoskonalaniem systemu m.in. poprzez 

takie działania jak:  

• Wdrożenie procedury przygotowania i uzgadniania Rocznych Planów Łowieckich w Systemie Kół 

Łowieckich PZŁ 

• Wdrożenie procedury przygotowania i zatwierdzania sprawozdań Łow-1 w Systemie Kół 

Łowieckich PZŁ 

• Wprowadzenie Nowych Podziałów Województw na obwody Łowieckie do Systemu Kół 

Łowieckich w przypadku podpisania nowych umów dzierżawnych. 

• Dostosowanie Systemu Kół Łowieckich PZŁ do wymagań Ochrony Danych Osobowych 

• Rozwój funkcjonalności systemu Kół Łowieckich zgodnie z bieżącymi potrzebami 

• Poprawa wymiany danych pomiędzy systemem Kół Łowieckich PZŁ oraz systemem Łowiectwo 

w Polsce 

• Rozbudowa funkcjonalności raportów dla ZG pobieranych automatycznie z Systemu Kół 

Łowieckich (Roczne Plany Łowieckie, Łow-1,  raport funkcjonowania systemu – ilość logowań, 

ilość użytkowników, ilość funkcjonujących kół łowieckich). 

• Wsparcie w znalezieniu rozwiązania na przywrócenie funkcjonalności komunikacji np. SMS-owej 

• Stworzenie zgodnych z prawem kart ewidencji myśliwych w systemie. 

• Rozbudowa modułu Szkód Łowieckich. 

• Rozbudowa modułu Poszukiwania postrzałków o wykorzystanie aplikacji mobilnej oraz 

udostępnianie pozycji. 

• Wdrażanie kół łowieckich do Systemu Kół Łowieckich PZŁ. 

• Wsparcie użytkowników w funkcjonowaniu w Systemie Kół Łowieckich PZŁ.  

• Analiza zgłoszeń błędów systemu. 

Standaryzacja dokumentacji dla Kół Łowieckich 

W 2022 roku Zarząd Główny włączając działania zespołów interdyscyplinarnych     planuje uregulować kwestie 

m.in. standaryzacji dokumentacji w kołach łowieckich poprzez opracowanie wykazu instrukcji tworzenia 

dokumentacji dla kół łowieckich, poradnika dla organów koła: Walnych Zgromadzeń, Nadzwyczajnych 

Walnych Zgromadzeń, wzorów uchwał, zawiadomień, protokołów, porządków obrad.  

Prace nad koncepcją Sądu Polubownego w zakresie szkód łowieckich 

W ramach rozpoczętych rozmów z Krajową Radą Izb Rolniczych, Zarząd Główny PZŁ będzie kontynuował w 

2022 prace nad koncepcją powołania Sądu Polubownych w zakresie szkód łowieckich, który działałby przy  
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Krajowej Radzie Izb Rolniczych i Polskim Związku Łowieckim na podstawie porozumienia obu tych organizacji. 

Istotą sądownictwa polubownego jest jego maksymalne odformalizowanie a jednocześnie maksymalna 

profesjonalizacja orzekania. W efekcie zainteresowane strony mogłyby liczyć na szybkie rozpatrzenie spraw 

poprzez poddanie zaistniałego sporu co do zasadności odszkodowania i jego wysokości nie zawodowemu 

sędziemu, który i tak zmuszony jest zasięgnąć opinii biegłego, ale od razu biegłemu, który wystąpiłby w 

sprawie w połączonej roli biegłego, mediatora i sędziego czyli arbitra. Skróciłoby to w sposób oczywisty drogę 

dochodzenia do ustalenia czy w danym stanie faktycznym odszkodowanie jest należne, a jeśli tak to w jakiej 

wysokości. Wyrok sądu polubownego nie podlega zaskarżeniu do drugiej instancji. Tym samym zostaje 

wyłączona procedura odwoławcza i związany z tym czas rozpatrzenia apelacji 

Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Strzelectwa i Historii Łowiectwa Zamojszczyzny 

Zarząd Główny podjął decyzję o wyrażeniu zgody na podpisanie z miastem Zamość umowy najmu Ośrodka 

pod kątem rozpoczęcia realizacji zadania pod nazwą Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Strzelectwa i Historii 

Łowiectwa Zamojszczyzny. Głównym celem edukacyjnym przedsięwzięcia jest uświadomienie potrzeby 

zachowania bioróżnorodności środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury o charakterze historycznym na 

terenie przyległym do zespołu staromiejskiego w ramach ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturalnego. 

Teren będący przedmiotem projektu stanowi obszar historycznej Wielkiej Zalewy wodnej, która powstała przy 

budowie miasta jako rezerwuar wody i naturalna przeszkoda włączona w system fortyfikacji Zamościa.  

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. wytyczenie i budowę ścieżek edukacyjnych prezentujących siedliska 

i gatunki flory i fauny lasu komunalnego (funkcje ścieżek edukacyjnych uzupełnione o elementy do aktywnego 

wypoczynku, sportu i rekreacji);  adaptację i gruntowną termomodernizację budynku dawnego domu dziecka 

o pow. ok. 2500 m2 na cele edukacyjno- szkoleniowe z ekspozycją przyrodniczą, wizualizacją istotnych 

elementów instalacji OZE, systemu zarządzania energią – docelowo obiekt będzie pełnić jednocześnie funkcję 

zaplecza dla działań z obszaru rekreacji i turystyki przyrodniczej; modernizację i wyposażenie infrastruktury 

rekreacyjnej wokół zalewu poprzez odtworzenie uwałowań strzelnicy, budowa strzelnicy sportowej w tym 

stanowisk i parkuru do strzelań myśliwskich i torów łuczniczych; wydzielenie parkingów i stanowisk dla 

karawaningu oraz wytyczenie pola namiotowego. 

 

2. OBSZAR KONTROLI I SZKOLEŃ W PZŁ 

 

Plan Zarządu Głównego zakłada organizację: 

• co najmniej 4 kursów lektorskich (średnio 1 na kwartał) w sprawdzonej formule on-line. Planowane 

kursy dotyczyć będą w pierwszej kolejności lektora gospodarki łowieckiej oraz kynologii myśliwskiej. 
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Tematyka pozostałych dwóch kursów zostanie określona w oparciu o przeprowadzoną w zarządach 

okręgowych analizę zapotrzebowania.  

• paneli dyskusyjnych w formule on-line na tematy dotyczące dzierżawy obwodów łowieckich, szkód 

łowieckich, decyzji prawnych podejmowanych przez organy koła łowieckiego etc.  

• cyklu szkoleń dla łowczych okręgowych oraz pracowników merytorycznych, których celem będzie 

usystematyzowanie poziomu wiedzy z zakresu prawa łowieckiego oraz Statutu PZŁ (w szczególności 

procedur związanych z od wołaniami od uchwał i wnioskami o zastosowanie trybu nadzoru) wśród 

osób bezpośrednio zaangażowanych w proces analizy, podejmowania i uzasadniania decyzji (uchwał) 

podejmowanych przez zarządy okręgowe. Przeprowadzenie takich szkoleń ma również na celu 

ujednolicenie decyzji podejmowanych przez zarządy okręgowe w całym kraju, czego efektem będzie 

jednolita i wspólna „polityka” prawna. 

• w porozumieniu z Międzynarodową Radą Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC) organizację serii 

szkoleń z wyceny medalowej zgodnie z kryteriami CIC, której efektem będzie uzyskaniem uprawnień 

sędziego międzynarodowego. Inicjatywa ta poprzedzona zostanie szkoleniami w Zarządach 

Okręgowych PZŁ z zakresu oceny prawidłowości odstrzału i wstępnej wyceny medalowej. 

W ramach statutowego nadzoru nad działalnością zarządów okręgowych, planowane są co najmniej 4 

kontrole terenowe w potencjalnie problematycznych zarządach. Planowane są również audyty większości 

strzelnic. 

      Planowane jest również w oparciu o inicjatywę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Szkoleń podjętą w 2021 

r., zestawienia najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi z tematyki dot. interpretacji obowiązujących 

przepisów prawnych (tzw. FAQ). 

W trakcie roku 2022 Zarząd Główny rozważy możliwość organizacji cyklu szkoleń (w postaci filmików w 

social mediach i na Youtube lub też w formie typowych szkoleń online) dotyczących bieżącej tematyki 

związanej z działalnością myśliwych, kół łowieckich, jak i samego Polskiego Związku Łowieckiego. Zakres 

szkoleń obejmować może takie zagadnienia jak ASF (strefy, ograniczenia, wymagane dokumenty) czy też  

codzienna praca kół łowieckich (realne uprawnienia Zarządów Kół, Komisji Rewizyjnych, Walnych 

Zgromadzeń oraz samych myśliwych) 

  

Ponadto Zarządy Okręgowe PZŁ planują w 2022 roku organizację następujących szkoleń  

 

·               szkolenia weterynaryjne zgodnie z rozp. WE 853/2004 PE  

·               szkolenia dla osób funkcyjnych w Zarządach Kół  

·               szkolenia na strażników łowieckich  

·               szkolenia uprawniające do dokonywania odstrzału redukcyjnego bobrów  

·               szkolenia weterynaryjne dot. ASF 

·               szkolenia z szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych 

·               szkolenia z oceny prawidłowości odstrzału i wyceny trofeów łowieckich 

·               szkolenie z wabienia zwierzyny 
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·               szkolenie dla przewodników tropowców i dzikarzy 

  

szkolenia podstawowe 2022 

planowana liczba szkoleń szacowana liczba uczestników 

79 4102 
  

  

   

szkolenia selekcjonerskie 2022 

planowana liczba szkoleń szacowana liczba uczestników 

68 2941 
  

  

  

szkolenia strzeleckie 2022 

(razem: sędzia instruktor i prowadzący, sędzia instruktor, uzupelniające medyczne) 

planowana liczba szkoleń szacowana liczba uczestników 

30 1192 
  

  

 

 

3.OBSZAR HODOWLI i BADAŃ NAUKOWYCH PZŁ 

 

Restrukturyzacja Ośrodków Hodowli zwierzyny  

Celem projektu na 2022 rok jest poprawa efektywności i wyniku finansowego w zakresie funkcjonowania 

Ośrodków Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego poprzez stworzenie strategii działania dla OHZ 

PZŁ oraz opracowanie sprawnego systemu monitorowania i kontroli ich działalności. Działania będą dotyczyły 

w szczególności: 

1. Określenia planu działania, potencjału oraz zagrożeń dla poszczególnych OHZ PZŁ. 

2. Wyznaczenia strategii działania dla poszczególnych OHZ PZŁ. 

3. Opracowania założeń Systemu kontroli zdalnej OHZ PZŁ w oparciu o System KŁ PZŁ oraz System 

Quatra.   
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4. Przekazania założeń dotyczących kontroli zdalnej OHZ PZŁ Zespołowi ds. Systemu KŁ PZŁ oraz 

Głównej Księgowej. 

5. Konstrukcji systemu kontroli zdalnej OHZ PZŁ w oparciu o System KŁ PZŁ oraz System Quatra. 

6. Opracowania standardowej procedury kontroli terenowej OHZ PZŁ. 

7. Opracowania standardowej procedury działania dla Kierowników OHZ PZŁ 

8. Wdrożenia Systemu ciągłej kontroli zdalnej OHZ PZŁ w oparciu o System KŁ PZŁ oraz System 

Quatra tj. comiesięcznego raportowania przez OHZ PZŁ realizacji planu. 

9. Szkolenia dla Kierowników OHZ PZŁ dotyczącego pracy w Systemie KŁ PZŁ. 

10. Bieżącego monitoringu działalności OHZ PZŁ za pośrednictwem Systemu KŁ PZŁ   

11. Celowych kontroli terenowych OHZ PZŁ na podstawie alertów Systemu kontroli zdalnej OHZ PZŁ.    

Program wsiedlania gatunków chronionych kaczek.  

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego planuje w 2022 r. na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Gola 

rozpoczęcie programu wsiedlania kaczek gatunków chronionych. Programem zostaną objęte następujące 

gatunki: Podgorzałka, Świstun, Rożeniec, Hełmiatka. Proces wsiedlania obejmował będzie cykl od momentu 

klucia do wsiedlania do środowiska. 

Program reintrodukcji sokołów. 

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w 2022 r. będzie kontynuował hodowlę sokołów na terenie 

Stacji Badawczej w Czempiniu. Osobniki wyhodowane w dalszej kolejności zostaną wprowadzone do 

środowiska naturalnego w wybranym regionie Polski.  

 

Program reintrodukcji dropia. 

 

Celem projektu jest przywrócenie dropia Otis tarda przyrodzie na terytorium RP. Od 2020 działania na rzecz 

reintrodukcji dropia wspiera Łowczy Krajowy Paweł Lisiak intensyfikując prace po stronie PZŁ. Jednocześnie 

do współpracy włączono Instytucje naukowe SGGW czy Zielonogórski Uniwersytet Przyrodniczy, który w roku 

2021 opracował dla PZŁ ”Koncepcję reintrodukcji dropia na terenie RP”. W projekcie zostaną wykorzystywane 

doświadczenia w zakresie hodowli i reintrodukcji dropi wypracowane przez ornitologów z Wielkiej Brytanii, 

Szwecji oraz Węgier i Hiszpanii skąd zostaną przywiezione pierwsze osobniki do hodowli i do zagrody 

pokazowej w Czempiniu i Goszczanowcu. Nie bez znaczenie na wybór lokalizacji wsiedleń jest bliskość  
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występowania dzikiej populacji dropi w Branderburgii. Według naukowców osobniki z Niemiec mogą w 

przyszłość zasilać naszą nowo powstałą populację.  

Projekt naukowy pn:,,Podniesienie wiedzy na temat biologii i ekologii głowienki oraz czernicy za pomocą 

nadajników GPS w aspekcie podejmowania skutecznej czynnej ochrony gatunku na terenie Stawów 

Zatorskich." – kontynuacja. 

Zadanie polega na poznaniu wybiórczości siedliskowej, sukcesu lęgowego, tras migracji oraz przyczyn 

śmiertelności głowienki i czernicy w woj. małopolskim. Celem badania jest lepsze poznanie biologii i ekologii 

badanych gatunków pod względem zagrożeń dla populacji, uzyskanie wiedzy dotyczącej przyczyn spadku 

liczebności głowienki i czernicy, bieżące śledzenie przemieszczających się oznakowanych osobników a także 

opracowanie wyników, ze wskazaniem proponowanych kierunków ochrony. Użycie nadajników GPS pozwoli 

praktycznie na bieżąco z bardzo dużą dokładnością (do 10 m) śledzić przemieszczanie się oznakowanych 

osobników. W przypadku zaobrączkowania samic przed lub w trakcie okresu lęgowego pozwoli to na 

określenie preferencji siedliskowych (wyboru miejsca na gniazdo), sukcesu lęgowego (wielkość zniesienia, 

ilość wyklutych młodych, ilość młodych która uzyskała lotność), śmiertelności (poznanie w zależności od 

przyczyny -drapieżnictwo, kolizje, presja łowiecka, miejsca lęgowe, zimowiska), trasy migracji -czas migracji, 

wybiorczości siedliskowej w tym okresie. Do tej pory w Polsce nie były prowadzone tego typu badania na 

tych gatunkach z wykorzystaniem nadajników GPS. Zebrane dane z nadajników już po roku pracy wskażą 

przyczyny śmiertelności czy niskiego sukcesu lęgowego. Dzięki temu będziemy mogli w kolejnych latach z 

wykorzystaniem tej wiedzy dużo dokładniej określić negatywne czynniki mające wpływ na populacje tych 

ptaków i podjąć precyzyjne działania ochronne.  

W ramach projektu proponuje się złapać i wyposażyć w specjalne nadajniki GPS po 10 osobników głowienki 

i czernicy. Oba gatunki wykazują spadki liczebności, znajdują się na Czerwonej Liście Ptaków IUCN oraz na 

nowo powstałej Czerwonej Liście Ptaków Polski. W okresie lęgowym zajmują podobne siedliska (a przez to 

mogą podlegać podobnym negatywnym czynnikom), różnią się natomiast miejscami zimowania oraz trasami 

migracji. Występowanie w tym samych siedliskach umożliwia za jednym razem łapanie obu gatunków. Ptaki 

będą łapane w specjalne ornitologiczne sieci przez uprawnionych ornitologów - obrączkarzy. Wykorzystane 

sieci do łapania będą spełniały wszystkie wymagania w tym rozmiar oczka 45x45 mm lub większe 

dostosowane do tych gatunków. Wykorzystane do znakowania nadajniki będą miały masę 23 g.  

Oba gatunki kaczek maja średnią masę w zależności od płci od 900-1200 gramów. Wytyczne dotyczące 

obrączkowania ptaków zalecają zakładanie nadajników GPS stanowiących do 5% masy ciała obrączkowanych 

ptaków, czyli w tym przypadku dopuszczalną granicą wagi nadajnika byłoby 45-60 gramów. Proponowane 

przez nas nadajniki są zatem o 50% lżejsze. Ptaki będą łapane na terenie woj. małopolskiego - Stawy 

Zatorskie. Korzyści z badania to przede wszystkim ochrona wspólnego dobra narodowego jakim jest przyroda, 

zwiększenie wiedzy na temat zagrożonych gatunków,  określenie kierunków ochrony a także wskazania co do 

okresów polowań. 
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Projekt naukowy „Struktura krajobrazu a letalny i nieletalny wpływ lisów na zające” 

 

Celem tego projektu realizowanego przez Stację Badawczą PZŁ w Czempiniu jest poznanie wpływu struktury 

krajobrazu na letalne i nieletalne oddziaływanie drapieżników na ich ofiarę. Obiektami badań są pospolite  

gatunki występujące w krajobrazie rolniczym, tj. zając szarak oraz jego najważniejszy drapieżnik, czyli lis. W 

ramach badań oceniony zostanie skład pokarmu tego drapieżnika w sezonie rozrodczym, a więc także udział  

 

zajęcy w jego diecie, w relacji do zagęszczenia zajęcy i struktury pól (zróżnicowana i uproszczona) oraz 

obfitości norników zwyczajnych, czyli istotnej ofiary badanego drapieżnika. Ponadto udzielona zostanie 

odpowiedź na pytanie, czy drapieżniki, a szczególnie lis, wywierają nieletalny wpływ na zające, to jest 

warunkują sposób wykorzystania terenów polnych przez te zwierzęta. 

Przewiduje się, że drapieżnictwo na zającach będzie wyższe w uproszczonym krajobrazie pól 

wielkopowierzchniowych, niż w zróżnicowanym krajobrazie pól rozdrobnionych. Badania terenowe zostaną 

przeprowadzone w latach 2022-2025 w okolicach Czempinia, w centralnej części Wielkopolski, na terenie z 

wyraźną dominacją gruntów rolnych i zbożami jako główną uprawą. W terenie tym występują dwa typy 

przestrzennego zagospodarowania pól uprawnych, tj. małe pola gospodarstw rodzinnych i duże pola należące 

do przedsiębiorstw rolniczych. 

 

 

4.OBSZAR KYNOLOGII PZŁ 

 

Wśród zadań wyznaczonych przez Zarząd Główny PZŁ na 2022 w zakresie kynologii wymienić należy: 

 

• Wydanie regulaminu oceny pracy psów i konkursów 

• Zawarcie porozumienia ze Związkiem Kynologii w Polsce 

• Wybór osób dokonujących kwalifikacji psów do pracy w łowiskach 

 

Imprezy Kynologiczne 

W 2022 r. zaplanowano wstępnie 168 imprez kynologicznych. Jest to niepełna lista ponieważ ZO PZŁ na 

bieżąco uzupełniają coraz to nowe propozycje. Jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie pogorszeniu  i nie 

pojawią się z tego tytułu obostrzenia  imprez kynologicznych powinno przybywać. Podobnie sprawa dotyczy  

ograniczeń z powodu obostrzeń związanych ze strefami afrykańskiego pomoru świń oraz rozporządzeniem 

Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt, konkretnie wścieklizny. 
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Imprezy kynologiczne 2022 rok stan na dzień 12.01.2022 

 
próby 

pracy 

psów 

konkursy 

regionalne 

konkursy 

krajowe 

konkursy 

międzynarodowe 

ocena w 

warunkach 

naturalnych 

suma 

zaplanowano 31 45 34 35 23 168 

 

Pogotowie postrzałkowe 

W 2022 roku kontynuowane będą prace w zakresie badania efektywności i poprawności 

funkcjonowania pogotowia postrzałkowego. We wszystkich 49 zarządach okręgowych powołano w tym celu 

zespoły przewodników tropowców i posokowców w ramach pomocy koleżeńskiej, którzy będą służyć pomocą 

myśliwym potrzebującym pomocy podczas poszukiwania postrzałka. Pogotowie postrzałkowe funkcjonuje 

również w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego. 

Ocena w warunkach naturalnych 

Jeszcze przed ustaleniem kalendarza polowań zbiorowych zaplanowano 23 oceny psów w warunkach 

naturalnych. Jak co roku pod koniec sierpnia pojawią się kolejne terminy ocen pracy psów myśliwskich w 

trakcie polowania.  

 

5.OBSZAR TROFEISTYKI PZŁ 

Zarząd Główny PZŁ zaplanował na 2022 rok: 

• przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej 

oraz wyceny medalowej. Najbliższe szkolenie zorganizuje ZO PZŁ w Olsztynie.  

• w związku ze zbliżającym się jubileuszem 100 - lecia PZŁ zaplanowano wystawę trofeów łowieckich 

poprzedzoną weryfikacją międzynarodowej komisji z ramienia CIC. Efektem weryfikacji przez 

międzynarodową komisję CIC będzie opracowanie katalogu trofeów, który od 2006 roku nie 

funkcjonuje. 

• Upowszechnianie oceny trofeistycznej wśród myśliwych 

 

Sezon łowiecki 2021/2022 

1. Zarządy okręgowe zaplanowały 238 ocen prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej. Do tej 

pory odbyło się 127 ocen prawidłowości odstrzału. 
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2. Zarządy okręgowe zaplanowały 182 wycen medalowych trofeów łowieckich, odbyło się 87 takich 

wycen, w wyniku czego przyznano medale: 

a. Jeleń byk: 45 złote, 307 srebrne, 527 brązowe 

b. Daniel byk: 2 złote, 1 srebrne, 7 brązowe 

c.  Sarna rogacz: 155 złote, 292 srebrne, 361 brązowe 

d. Muflon tryk: 0 złote, 0 srebrne, 0 brązowe 

e. Dzik: 10 złote, 8 srebrne, 27 brązowe 

f. Czaszka lis: 5 złote, 9 srebrne, 6 brązowe 

g. Czaszka borsuk: 6 złote, 4 srebrne, 2 brązowe 

 

6.OBSZAR STRZELCTWA PZŁ 

 

W ramach prac nad rozwojem Strzelectwa PZŁ Zarząd Główny w roku 2022 skupi swoje działania na: 

• opracowaniu instrukcji powoływania, szkolenia i udziału sędziów głównych i sędziów 

stanowiskowych na zawodach strzeleckich. 

• wprowadzeniu zmian w prawidłach strzelectwa myśliwskiego.  

• modyfikacji strony strzelectwa, która ma zakładać poprawę funkcjonalności z  jej korzystania na 

przykład poprzez zastosowanie rozwiązań typu otwierane pliki PDF czy zamiana na pismo 

internetowe w zakładce Zarządzenia PZŁ z możliwością drukowania. 

• wprowadzeniu nowej zakładki w strzelectwie: „Tarcze Strzeleckie” oraz udostępnianie w formie PDF 

tarcz strzeleckich do strzelań myśliwskich i nie tylko myśliwskich oraz do przystrzeliwania broni. 

Załączony zostanie również wzór zaświadczenia przystrzelania broni myśliwskiej.  

• dalszym przeglądzie wytypowanych strzelnic PZŁ wg instrukcji zatwierdzonej przez Zarząd Główny 

PZŁ 

• opracowaniu nowych zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich wg. obowiązujących prawideł 

strzeleckich. 

• przygotowaniu fotorelacji na stronie internetowej z wybranych zawodów  centralnych takich jak: 

 

        

Zawody centralne 
Puchar Czeskiej Zbrojovki -  Piła 23.04.2022 

Zawody centralne 
Puchar Gobardo Dziczyzna - Leszno 24.04.2022 

Zawody centralne 
Zawody o Puchar Trofeum – Elbląg 14.05.2022 
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Zawody centralne 
Liga Strzelecka - Eliminacje - Białystok 21.05.2022 

Zawody centralne 
Puchar Firmy DELTA OPTICAL - Włocławek 28.05.2022 

Zawody centralne 
Puchar Toruńskiej Katarzynki - Toruń 29.05.2022 

Zawody centralne 
Mistrzostwa PZL Seniorów - Kalisz 04.06.2022 

Zawody centralne 
Puchar Kujaw i Firmy SKIBICKI - Włocławek 

 

05.06.2022 

Zawody centralne 
Mistrzostwa PZŁ DIAN – Piotrków Trybunalski 18-19.06.2022 

Zawody centralne 
Bałtycki Puchar Anschutz & Lapua - Koszalin 25.06.2022 

Zawody centralne 
Krajowy Konkurs Kół Łowieckich - Poznań 02-03.07.2022 

Zawody centralne 
Puchar Jezior Mazurskich - Suwałki 09.07.2022 

Zawody centralne 
Zawody Wawrzynowe - Łomża 10.07.2022 

Zawody centralne 
Liga Strzelecka Półfinał - Bydgoszcz 23.07.2022 

Zawody centralne 
Puchar PZŁ MIX - Bydgoszcz 30.07.2022 

Zawody centralne 
Mistrzostwa PZŁ kl. powszechna - Katowice 06-07.08.2022 

Zawody centralne 
Memoriał Adama Kraińskiego - Gdańsk 13.08.2022 

Zawody centralne 
Warszawski Puchar Benelli - Warszawa 20.08.2022 

Zawody centralne 
Mistrzostwa PZŁ w kl. mistrzowskiej - Włocławek 03-04.09.2022 
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Zawody centralne 
Turniej Chmielakowy - Chełm 10.09.2022 

Zawody centralne 
Finał Ligi Strzeleckiej - Katowice 17-18.09.2022 

Zawody centralne 
Puchar Jesieni - Lublin 01.10.2022 

 

 

7.OBSZAR WALKI Z ASF 

 

Realizacja projektu pn.: „Ogólnopolski program zwalczania ASF” 

 

Z inicjatywy Zarząd Główny PZŁ przy wsparciu m.in. europosłanki Pani Andżeliki Możdżanowskiej 

opracowano i wdrożono już w 2021 roku w ramach zespołu interdyscyplinarnego ogólnokrajowy program 

zwalczania ASF.  

Celem projektu kontynuowanego w 2022 roku jest ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa ASF poprzez 

kontrolę liczebności i zagęszczenia populacji dzików bytujących na terenie Polski oraz intensyfikację 

poszukiwań padłych dzików lub ich szczątków. Cele szczegółowe projektu to: 

 

• Intensyfikacja pozyskania dzików na terenie RP. 

• Intensyfikacja poszukiwań padłych dzików lub ich szczątków na terenie RP. 

• Koordynacja działań na poziomie powiatów oraz  Okręgów PZŁ 

• Stworzenie kaskadowego przepływu informacji w Systemie Kół PZŁ. 

• Cykliczne raportowanie rezultatów programu w Systemie Kół PZŁ. 

• Współpraca z Ministerstwem Środowiska i Klimatu 

• Współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

• Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną.  

• Współpraca z PGLP 

• Cykliczne przesyłanie raportów do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Klimatu i Środowiska oraz 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rezultatach programu. 

• Działania PR wspierające Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez  

odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych. 

Zarząd Główny PZŁ zwraca szczególną uwagę na budowanie świadomości dotyczącej odpowiedzialnej 

postawy myśliwych w kontekście zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniana wirusa ASF, dlatego zdecydował 

o zamieszczaniu bieżących informacji na stronie www i w social mediach PZŁ oraz cyklu artykułów w prasie 

Łowiec Polski, Farmer.pl, Ceny rolnicze, Świat Rolnika. 
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Realizacja projektu „Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru świń (ASF)” w ramach 

dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

W ramach programu walki z ASF w roku 2022 ZG PZŁ przekaże kołom łowieckim kolejne zagwarantowane 

200 chłodni do przechowywania tusz dzików podejrzanych o chorobę ASF. Jednocześnie ZG zawnioskował 

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o możliwość przeznaczenia 

wygospodarowanych w ramach oszczędności środków wygenerowanych  w projekcie  na zakup dodatkowych 

22 chłodni, co dałoby realną pomoc łącznie 422 kołom łowieckich.   

 

8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Działalność na forum europejskim w ramach członkostwa w FACE 

W planie na 2022 rok Zarząd Główny podobnie jak w latach poprzednich planuje wymianę informacji w 

zakresie najlepszych rozwiązań dotyczących modeli łowiectwa, danych statystycznych, działań na rzecz 

ochrony gatunków zagrożonych czy rozwiązań prawnych funkcjonujących w państwach zrzeszonych w FACE. 

W dniach 5-7 kwietnia 2022 roku Zarząd Główny PZŁ będzie uczestniczył w spotkaniu i konferencji członków 

FACE organizowanej w Warszawie. Głównymi tematami spotkań będzie promocja łowiectwa wśród młodzieży, 

temat wilków, broni i ochrony obszarów.  

Działalność w ramach członkostwa w Międzynarodowej Radzie Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC) 

Zarząd Główny planuje przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu wyceny trofeów łowieckich. Celem 

przeprowadzonych szkoleń ma być zwiększenie liczby osób w skali kraju posiadających wiedzę i umiejętności 

do przeprowadzania wycen. 

 

9.OBSZAR PROMOCJI ŁOWIECTWA 

Wdrożenie strategii komunikacji, bazującej na badaniach opinii publicznej.  

Na podstawie wyników analizy stanu wyjściowego planowane jest  w 2022 roku przeprowadzenie 

następujących działań: 

• wybór głównych celów PR 

• wybór konkretnych grup oddziaływania docelowego: tj. rolników, stażystów, mieszkańców dużych 

miast, dzieci i młodzieży, myśliwych 

• określenie kanałów komunikacji, jakie mają zostać wykorzystywane do przekazywania informacji i 

argumentów 
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• sformułowanie kluczowych przekazów do zastosowania w każdej formie komunikacji z otoczeniem, 

we wszystkich informacjach wysyłanych do mediów, umieszczanych w mediach społecznościowych 

lub wygłaszanych w czasie wydarzeń 

 

Działania Public relations  

Wśród zadań na 2022 do najważniejszych zaliczono: 

• lifting logotypu i identyfikacji wizualnej PZŁ,  

• wprowadzenie elementów marketingowych w postaci m.in. gadżetów reklamowych, korespondencji 

okolicznościowej  

• rozwijanie strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych z uwzględnieniem 

przyjętych przekazów kluczowych 

• budowanie relacji z mediami poprzez monitoring mediów – zarówno pod kątem reagowania 

kryzysowego, jak również identyfikacji bieżących tematów dotyczących łowiectwa, przyrody, ochrony 

środowiska i ekologii; wytypowanie mediów i tematów, którymi można zainteresować dane redakcje 

czy konkretnych dziennikarzy; organizowanie konferencji prasowych; publikację artykułów 

sponsorowanych 

• dalszą współpracę z influencerami i liderami opinii 

• wydawanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych adresowanych do konkretnych 

grup docelowych  

 

Działania wydawnicze „Łowiec Polski” 

• opracowanie i przeprowadzenie ankiety badającej satysfakcję czytelników czasopisma oraz 

podsumowanie wyników 

• ewaluacja czasopisma pod kątem wniosków z przeprowadzonej ankiety i sformułowanie 

rekomendacji zmian do zatwierdzenia przez Zarząd 

• wdrożenie przyjętych rekomendacji 

• wprowadzanie treści prezentujących przyjęte w strategii przekazy kluczowe 

• publikacja materiałów promujących łowiecki styl życia m.in. planowany cykl reportaży na temat 

atrakcyjnych hoteli/pensjonatów o charakterze myśliwskim i restauracji serwujących dziczyznę 

• poszerzanie grona polskich fotografów przyrody współpracujących z czasopismem 

• dalsza modernizacja szaty graficznej i układu czasopisma 

• współpraca z kołami łowieckimi i zarządami okręgowymi PZŁ i Naczelną Radą Łowiecką w celu 

przesyłania informacji o bieżących wydarzeniach z życia Związku 

 

Działania medialne i promocyjne związane z tytułem „Łowiec Polski” 

W roku 2022 zakładane jest utworzenie odrębnej strony czasopisma, co pozwoli na zamieszczanie 

atrakcyjnej treści związanej zarówno z działalnością wydawniczą, jak również bieżącymi tematami oraz 

stworzenie nowych funkcjonalności w zakresie prenumeraty i zamówień innych produktów. Planowane 
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utworzenie kont internetowych klientów otwiera drogę do opracowania bazy wysyłkowej np. do newslettera 

oraz tworzenia programów lojalnościowych. Pozostałe działania to: 

• rozwijanie mediów społecznościowych „Łowca Polskiego” – Facebook, Instagram –  

z uwzględnieniem przekazów kluczowych przyjętych w strategii 

• dalsze zwiększenie liczby odbiorców i aktywności dotyczącej postów zamieszczanych w mediach 

społecznościowych 

• zapewnienie bieżącego kontaktu z czytelnikami za pomocą aplikacji Messenger 

• przeprowadzenie konkursu fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego – zwiększenie liczby 

uczestników 

• organizacja gali wręczenia nagród w konkursie oraz wystawy nagrodzonych zdjęć dostępnej dla 

szerszej publiczności 

• wydanie kalendarza ściennego i planera dostępnych do zamówienia minimum od początku listopada 

• promocja „Łowca Polskiego” na wydarzeniach organizowanych przez PZŁ 

• zorganizowanie debaty na temat przyszłości łowiectwa i antyłowieckiej propagandy we współpracy z 

czasopismem „Brać Łowiecka” z udziałem zaproszonych ekspertów i mediów 

• nawiązanie współpracy z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie 
 

Akcje i wydarzenia promocyjne 

 

• ogólnopolska akcja „czyste łowiska”, wpisująca się w ogólnoświatową akcję sprzątania świata pod 

hasłem „ekomyśliwy” 

• współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich zakończona Ogólnopolskim Festiwalem Dziczyzny 

• parada psów myśliwskich na Nowym Świecie przy współpracy ze Związkiem Kynologicznym w Polsce 

• stworzenie programu na platformę „YouTube” o kulturze łowieckiej w kontekście architektury i 

dziczyzny – cykl o ciekawych myśliwych i ich nadzwyczajnych pasjach.  

• przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji pt. „myśliwskie sianokosy” z udziałem kół łowieckich w całej 

Polsce i przy wsparciu medialnym telewizji „Polsat” 

• stworzenie cyklu na SM „Q&A” z łowczym krajowym – czyli spotkania na żywo, w których łowczy 

krajowy odpowiada na zadawane wcześniej pytania, co jest bezpieczną i otwierającą formą 

komunikacji. 

• przeprowadzenie myśliwskiego turnieju piłki siatkowej z Marcinem Możdżonkiem 

• stworzenie cyklu reportaży o ciekawych osobowościach PZŁ, głównie młodych ludziach, którzy żyją 

łowiectwem i potrafią je promować 

• produkcję spotów okolicznościowych  

• kontynuacja rozpoczętych w latach ubiegłych akcji charytatywnych „Darz Bór – Dasz Krew”, 

„Myśliwska Paczka” oraz „Dzień Dziecka”. 

• rozpropagowanie projektu „Ożywić pola” związanego z trójstronnym porozumieniem zawartym 

pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem klimatu i Środowiska i Klimatu a 

PZŁ 
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Patronaty 

Zarząd Główny PZŁ podjął decyzję o objęciu tytułem Patrona Honorowego oraz Patrona Medialnego Targów 

Łowiectwa i Wędkarstwa Hunt&Fish EXPO w Krakowie, zorganizowaniu wystawy „Kobieta w łowiectwie” oraz 

warsztatów edukacyjnych w dniach 22-23.04.2022. Jednocześnie w ramach programu towarzyszącego 

Targom, na powierzchni dodatkowo przeznaczonej przez TwK zostaną zorganizowane atrakcje towarzyszące 

jak wystawa „Kult Św. Huberta w Małopolsce” i promocja książki oraz spotkanie z autorem; pokazy łucznictwa, 

pokazy wabienia, prezentacji sokolników, koncert zespołu muzyki myśliwskiej. 

Zarząd Główny PZŁ podjął decyzję o objęciu honorowym patronatem XV Mistrzostw Polski w Wabieniu 

Drapieżników organizowanych w dniach 28-30 stycznia 2022 roku na terenie Zarządu Okręgowego w Łomży. 

Zarząd Główny PZŁ zdecydował o objęciu patronatem honorowym przez Łowczego Krajowego „IX Mistrzostw 

Polskiego Związku Łowieckiego Dian” który odbędzie się 18 czerwca 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim 

oraz zawodów w sześcioboju myśliwskim pn.: „IX Puchar Firmy Delta Optical” 

 

Planowane wydarzenia na 2022 rok w Zarządach Okręgowych PZŁ 

 

WYDARZENIE ORGANIZATOR DATA 
CHARAKTER 

IMPREZY 

,50 lat Klubu Kolekcjonera Kultury Łowieckiej" otwarcie wystawy 

na Zamku w Niepołomicach 
ZO Kraków styczeń lokalna 

Powiatowe Polowania na Drapieżniki połączone z wsiedlaniem 

bażantów we współpracy z LP i samorządami 
ZO Nowy Sącz styczeń lokalna 

Myśliwski Bal Karnawałowy ZO Białystok styczeń lokalna 

Wielkopolskie Fora Rolnicze ZO Poznań styczeń lokalna 

Bal myśliwski ZO Łomża styczeń lokalna 

Mistrzostwa Polski Wabienia drapieżników ZO Łomża styczeń ogólnopolska 

koncert Kolęd. Kościół p.w. NMP K.P. w Płocku ZO Płock styczeń lokalna 

Prelekcje myśliwych pt. „ Zwierzyna Wysoczyzny Elbląskiej oczami 

myśliwego 
ZO Elbląg styczeń lokalna 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy - promocja 

sokolnictwa, kynoloigii i dziczyzny i szczytny cel. 
ZO Łódź styczeń (31) lokalna 
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WOŚP Żegań ZO Zielona Góra styczeń (9) lokalna 

Myśliwski Bal Charytatywny – Ozimkowe Zapusty 2022 – 19 luty 

2022 r. Benefis książki Kol. Mariana Ozimka. 
ZO Zamość luty (19) lokalna 

Zachodniopomorskie dni kultury łowieckiej ZO Szczecin 
luty (maj, 

czerwiec) 
lokalna 

Biesiada Myśliwska w Siedlisku Janczar. Impreza skierowana do 

osób niezwiązanych z łowiectwem, podczas której serwowane są 

tylko potrawy z dziczyzny. 

ZO Rzeszów marzec lokalna 

Konkurs Fotograficzny im. Włodzimierza Korsaka ZO Gorzów Wlkp. marzec lokalna 

Kurs nauki gry na rogu myśliwskim ZO Zielona Góra marzec lokalna 

Spotkanie Dian okręgu radomskiego z okazji Dnia Kobiet (Msza 

Święta w intencji polujących Dian, poczęstunek, konferencja), 
ZO Radom marzec lokalna 

Targi myślistwa i strzelectwa Knieje ZO Poznań marzec lokalna 

Pracownia smaków z natury – warsztaty kulinarne z dziczyzny ZO Zamość marzec lokalna 

Konkurs przyrodniczo-łowiecki "chronimy dziuplaki" ZO Chełm kwiecień lokalna 

myśliwska Wielkanoc ZO Ciechanów kwiecień lokalna 

1000 drzew na minutę (wspólne sadzenie lasu z N-ctwm Zielona 

Góra i Nctwem Przytok 
ZO Zielona Góra kwiecień lokalna 

Lider Zachowania  Bioróżnorodności Okręgu Poznańskiego 

2021/2022 – druga edycja konkursu 
ZO Poznań kwiecień lokalna 

Myśliwska niedziela w skansenie w Sierpcu ZO Płock kwiecień lokalna 

Bydgoska Biesiada Myśliwska ZO Bydgoszcz kwiecień (2) lokalna 

Targi Łowiectwa i Wędkarstwa Hunt and Fish Expo ZO Kraków 
kwiecień (22 i 

23) 
lokalna 

Lubuski Festiwal Muzyki Myśliwskiej ZO Gorzów Wlkp. maj lokalna 

Wycena trofeów łowieckich pozyskanych w Okręgu Kaliskim 

powiązana piknikiem tradycji i zwyczajów łowieckich 
ZO Kalisz maj lokalna 

Majówka z myśliwymi  (strzelnica myśliwska ZO PZŁ W 

Ciechanowie ) 
ZO Ciechanów maj lokalna 

Nadodrzańskie Skarby w Sulechowie ZO Zielona Góra maj lokalna 

XXVIII Wielkopolski Festiwal Kultury i Edukacji Ekologicznej – 

Goraj 2022 
ZO Piła maj lokalna 
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XI Ogólnopolski Plener Malarski "Malowanie ze św. Hubertem" ZO Piła maj lokalna 

XVII Konkurs plastyczny pt. „Łowiectwo w oczach dziecka” ZO Piła maj lokalna 

Festyn rodzinny przy Kościele pw. Św Andrzeja Boboli w Łomży ZO Łomża maj lokalna 

wystawa rolniczo - łowiecka we Wilkowicach ZO Leszno maj lokalna 

Dzień Kuropatwy ZO Gdańsk maj lokalna 

Piknik Łowiecko-Leśny w Jeleśni ZO Bielsko-Biała maj lokalna 

Okręgowy przegląd sygnalistów ZO Sieradz maj lokalna 

XIII Majówka Myśliwska w Woli Gułowskiej ZO Siedlce maj cykliczna, lokalna 

XVII Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej - 

Radzymin 2020 
ZO Siedlce maj cykliczna, lokalna 

Święto ul 3-go Maja w Rzeszowie – udział ZO PZŁ w Rzeszowie 

z namiotem  promocyjnym 
ZO Rzeszów maj lokalna 

Bieg Dąbrowskiego ZO Katowice maj lokalna 

XXV Jubileuszowy Strzelecki Piknik Rodzinny ZO Toruń maj (1) lokalna 

XIV edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

"Kalendarz Natury" 
ZO Chełm maj (27) loklna 

Wystawa obrazów związanych z psami myśliwskimi połączona z 

promocją łowiectwa - Muzeum Ślężańskie, Sobótka, 
ZO Wrocław maj (28) lokalna 

III Dni Kultury Łowieckiej i Leśnej Podlasia 

ZO Siedlce, ZG, 

Minister 

Środowiska, 

Marszałek Woj. 

Podlaskiego, 

Łowiec Polski 

czerwiec cykliczna, lokalna 

Witajcie Wakacje – akcja skierowana do szkół oraz Placówek 

Opiekuńczo wychowawczych 
ZO Rzeszów czerwiec lokalna 

Międzynarodowy Dzień Inwalidy z kulturą Łowiecką ZO Gorzów Wlkp. czerwiec lokalna 

Międzynarodowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich w Gołuchowie 

organizowany w OKL w Gołuchowie 
ZO Kalisz czerwiec lokalna 

Warsztaty kulinarne dla Dian "Z dziczyzną na co dzień" ZO Toruń czerwiec lokalna 
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Okręgowa wycena trofeów jelenia - piknik rodzinny ZO Toruń czerwiec lokalna 

Zakończenie roku szkolnego ZO Ciechanów czerwiec lokalna 

Bydgoski Piknik Myśliwski – Wyspa Młyńska ZO Bydgoszcz czerwiec lokalna 

Kuplanoczka – festyn z udziałem myśliwych ZO Białystok czerwiec lokalna 

I Festiwal Kultury Łowieckiej Dolnych Łużyc ZO Zielona Góra czerwiec lokalna 

Dobre Smaczne bo Lubuskie Myśliwskie smaczki ZO Zielona Góra czerwiec lokalna 

Piknik Rodzinny – Dzień Dziecka ZO Warszawa czerwiec lokalna 

Piknik myśliwski ZO Poznań czerwiec lokalna 

Piknik myśliwski w Kiszkowie Kł. „sokół” nr 60 ZO Poznań czerwiec lokalna 

Obrączkowanie gęsi-Stawy Kiszkowo ZO Poznań czerwiec lokalna 

Festiwal dziczyzny ZO Poznań czerwiec lokalna 

Rodzinne grilowanie nad Narwią ZO Łomża czerwiec lokalna 

rodzinny piknik myśliwski połączony z dniem dziecka ZO Leszno czerwiec lokalna 

Gminny Dzień Dziecka – okolice Kwidzyna ZO Elbląg czerwiec lokalna 

Dzień Dziecka  impreza otwarta Karczma w Straconce ZO Bielsko-Biała czerwiec lokalna 

XIII Lubelskie spotkania z tradycją i kulturą łowiecką Zamość 2022 ZO Zamość czerwiec lokalna 

Rodzinny piknik myśliwski ZO Wałbrzych czerwiec lokalna 

Dzień Dziecka dla podopiecznych przemyskich domów dziecka ZO Przemyśl czerwiec lokalna 

XXVI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej Zamość 2022 ZO Zamość 
czerwiec (16-

19) 
ogólnopolska 

Dary Lasu (Nadleśnictwo Lwówek Śląski) ZO Jelenia Góra 
czerwiec 

(koniec) 
lokalna 

Impreza organizator data charakter imprezy 
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Czarny Diament Zeimi Śląskiej ZO Katowice lipiec lokalna 

EXTREME WEEKEND ZO Szczecin lipiec lokalna 

Konkurs Sygnalistów Myśliwskich "Echo Puszczy Augustowskiej" ZO Suwałki lipiec lokalna 

Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej w Węgorzewie ZO Suwałki lipiec lokalna 

Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej w Tucholi ZO Bydgoszcz lipiec lokalna 

Piknik Myśliwski w Lipinach ZO Białystok lipiec lokalna 

Łagowskie Dni Kultury Łowieckiej ZO Zielona Góra lipiec lokalna 

Introdukcja kuropatw-Nadleśnictwo Konstantynowo ZO Poznań lipiec lokalna 

Festiwal Kultury Myśliwskiej w Lidzbarku Warmińskim ZO Olsztyn lipiec lokalna 

spotkanie Dian okręgu Leszno w Krzywiniu ZO Leszno lipiec lokalna 

Letni salon muzyczny”- koncert muzyki myśliwskiej, poczęstunek , 

Elbląg Bażantarnia 
ZO Elbląg lipiec lokalna 

Jakubowe Dni Tolkmicka ZO Elbląg lipiec lokalna 

59 Tydzień Kultury Beskidzkiej  lipiec - sierpień 3 imprezy  w 

miejscowościach Żywiec,Wisła,Szczyrk 
ZO Bielsko-Biała lipiec lokalna 

III Czteroetapowy Rajd rowerowy – W pogoni za tradycją i kultura 

łowiecką  - Powiat hrubieszowski - Kryłów, tomaszowski  Susiec/ 

Józefów – sierpień 2022 r. ; Powiat biłgorajski – Biłgoraj,  

zamojski - Krasnobród 

ZO Zamość lipiec lokalna 

konkurs sygnalistów myśliwskich ZO Wałbrzych lipiec lokalna 

VII Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolnej, Leśnej i Rybackiej 

Ciechocinek 
ZO Włocławek lipiec (22-24) lokalna 

VIII Parafiada Myśliwska ZO Zielona Góra lipiec (23) lokalana 

II Flis Myśliwski na Wiśle ( dla uczczenia wybuchu Powstania 

Warszawskiego) 
ZO Kielce lipiec (29) lokalna 

Festiwal Kultury Łowieckiej Knieja Sierakowice 2022 ZO Gdańsk lipiec (9) lokalna 

Hubertus z rolnikami ZO Jelenia Góra seirpień lokalna 
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Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej im. Tomasza 

Napiórkowskiego w Spychowie 
ZO Olsztyn serpien ogólnopolska 

Myśliwski Piknik Rodzinny ZO Siedlce sierpień lokalna 

Konkurs o Róg Księcia Pszczyńskiego ZO Katowice sierpień lokalna 

Plener malarski ZO Katowice sierpień lokalna 

Msza Św. dla rolników i myśliwych w czasie odpustu ku Czci 

Przemienienia Pańskiego na Sądeckiej Górze Tabor - Bazylika pw. 

Św. Małgorzaty w Nowym Sączu 

ZO Nowy Sącz sierpień lokalna 

Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej - Nisko ZO Tarnobrzeg sierpień lokalna 

Okręgowe Dożynki Rolników i Myśliwych ZO Toruń sierpień lokalna 

PIOTRKOWSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ ŁOWIECKĄ- 
ZO Piotrków 

Trybunalski 
sierpień lokalna 

Dożynki (wojewódzkie, powiatowe, gminne) ZO Zielona Góra sierpień lokalna 

Udział w Wojewódzko – Archidiecezjalnych dożynkach 

Wielkopolskich 
ZO Poznań sierpień lokalna 

Podlaskie dożynki ZO Łomża sierpień lokalna 

Promocja dziczyzny podczas Olsztyńskiego Lata Artystycznego ZO Olsztyn sierpień lokalna 

Współorganizacja Jarmarku św. Bartłomieja – Pasłęk ZO Elbląg sierpień lokalna 

Święto miodów, ziół oraz runa leśnego i owoców ziemi ZO Gdańsk sierpień lokalna 

Dożynki Gminne i Powiatowe  sierpień- wrzesień  około 5 imprez ZO Bielkso-Biała sierpień lokalna 

dożynki okręgowe ZO Wałbrzych sierpień lokalna 

Rykowisko Karpackie ZO Krsono sierpień lokalna 

Agrobieszczady ZO Krosno sierpień lokalna 

Okręgowy konkurs na najlepiej prowadzoną kronikę Koła 

Łowieckiego 
ZO Sieradz sierpień lokalna 

Dożynki Gminne w Raszkowie ZO Kalisz sierpień lokalna 

promocja łowiectwa i  dziczyzny w ramach uczestnictwa w 

obchodach Święta Wojska Polskiego 
ZO Ciechanów sierpień (15) lokalna 



 

25 
 

XIV Festiwal Kultury Łowieckiej w Bytnicy ZO Zielona Góra sierpień (20) lokalna 

VIII Rocznica Encykliki Laudato Si Ojca Swiętego Franciszka, VII 

Czas dla Stworzenia, Msza Święta w Kościele Garnizonowym, 

Wykład pt. "Ekologia Integralna" 

ZO Siedlce, Kapelan 

Myśliwych okręgu 

siedleckiego PZŁ 

wrzesień cykliczna, lokalna 

Festiwal Dzikiej Kuchni na rynku w Rzeszowie ZO Rzeszów wrzesień lokalna 

Konkurs Fotograficzny ZO Katowice wrzesień lokalna 

Pomorski konkurs sygnałów i muzyki myśliwskiej na zamku w 

Bytowie 
ZO Słupsk wrzesień lokalna 

Rodzinny festyn łuczniczo-strzelecki na strzelnicy myśliwskiej PZŁ 

w Miastku 
ZO Słupsk wrzesień lokalna 

Zawody łucznicze na terenie strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Miastku ZO Słupsk wrzesień lokalna 

Akcja „Rykowisko-słuchowisko” ZO Słupsk wrzesień lokalna 

Sprzątanie świata (UM Szklarska Poręba, Wydział Oświaty UMWD ZO Jelenia Góra wrzesień lokalna 

Hubertus Krynicki Nowosądeckiego okręgu PZŁ ZO Nowy Sącz wrzesień lokalna 

Piknik Puszczański - Rozwadów ZO Tarnobrzeg wrzesień lokalna 

Piknik myśliwski - Nowa Dęba - ZO Tarnobrzeg wrzesień lokalna 

Ełkowisko ZO Suwałki wrzesień lokalna 

Wojewódzki Dożynki Diecezjalne ZO Kalisz wrzesień lokalna 

Kasztanobranie, szkoły podstawowe, ZO Wrocław wrzesień lokalna 

udział w Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych z ZKwP ZO Wrocław wrzesień lokalna 

II HUBERTUS CIECHANOWSKI ZO Ciechanów wrzesień lokalna 

Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw ZO Skierniewice wrzesień lokalna 

Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej ZO Białystok wrzesień lokalna 

Pielgrzymka Myśliwych i Leśników do sanktuarium w św. Wodzie ZO Białystok wrzesień lokalna 

Jarmark Św. Michała „Michałki” ZO Zielona Góra wrzesień lokalna 
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Wystawa Psów Ras Myśliwskich w Iłowej Żagańskiej ZO Zielona Góra wrzesień loklna 

Święto pieczonego ziemniaka” dla dzieci i młodzieży ze szkół 

gminy Jedlińsk przy współpracy z Wójtem gminy Jedlińsk 
ZO Radom wrzesień lokalna 

Pielgrzymka do Świętej Wody ZO Łomża wrzesień lokalna 

Okręgowy Hubertus ZO Olsztyn wrzesień lokalna 

Powiślański Przegląd Muzyki Myśliwskiej- Kwidzyn ZO Elbląg wrzesień lokalna 

Dożynki Gminne ZO Elbląg wrzesień lokalna 

Pies i róg w kulturze myśliwskiej ZO Gdańsk wrzesień lokalna 

Jarmark Cysterski ZO Gdańsk wrzesień lokalna 

XIX Gala Myśliwska ZO Przemyśl wrzesień lokalna 

Powiatowy Festiwal Kuchni i Tradycji Myśliwskich ZO Przemyśl wrzesień lokalna 

Dożynki ZO Częstochowa wrzesień lokalna 

Hubertus Ostrowiecki ZO Kielce 

wrzesień 

(trzecia 

dekada) 

lokalna 

Winobranie 2022 ZO Zielona Góra wrzsień lokalna 

XIV Hubertus Węgrowski im. Prof. Jana Szyszko 

ZO Siedlce,  ZO 

PZŁ w Lublinie, 

Koła Łowieckie 

okręgu siedleckiego 

PZŁ, 

październik cykliczna, lokalna 

VIII Hubertus Nadwiślański 

ZO Siedlce,  ZO 

PZŁ w Lublinie, 

Koła Łowieckie 

okręgu siedleckiego 

PZŁ, 

październik cykliczna, lokalna 

Ogrodnicza Giełda Warzywna – Organizator ODR Boguchwała -      

udział ZO  PZŁ w Rzeszowie z namiotem promocyjnym. 
ZO Rzeszów październik lokalna 

Targi łowieckie ; organizator G2A Arena – współorganizator 

ZO PZŁ w Rzeszowie 
ZO Rzeszów październik lokalna 

Hubertus okręgowy ZO Katowice październik lokalna 



 

27 
 

Okręgowe obchody dnia świętego Huberta w Człuchowie ZO Słupsk październik lokalna 

XXVIII Hubertus Krakowski ZO Kraków październik lokalna 

Konkurs przyrodniczo-łowiecki "mieszkancy pól, lasów i łąk" ZO Chełm październik lokalna 

Hubertus Ostrowiecki - Ostrowiec Świętokrzyski ZO Tarnobrzeg październik lokalna 

Hubertus Nadsański - Żabno ZO Tarnobrzeg październik lokalna 

Hubertus Staszowski ZO Tarnobrzeg październik lokalna 

Piknik Gryfitów Zamek Książąt Pomorskich ZO Szczecin październik lokalna 

Hubertus okręgowy ZO Suwałki październik lokalna 

Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej w Tarcach ZO Kalisz październik lokalna 

Hubertus okręgowy ZO Toruń październik lokalna 

Okręgowy konkurs wyrobów z dziczyzny  i nalewek myśliwskich ZO Toruń październik lokalna 

Obchody dnia św. Huberta z Fundacją IG - Gałów ZO Wrocław październik lokalna 

Ekologiczny Hubertus Łęczycki ZO Łódź październik lokalna 

Bieg Św. Huberta w Tucholi ZO Bydgoszcz październik lokalna 

Hubertus Okręgu Bydgoskiego ZO Bydgoszcz październik lokalna 

HUBERTUS SPALSKI 
ZO Piotrków 

Trybunalski 
październik lokalna 

VIII Wielkie Łowy Puszczy Żagańskiej ZO Zielona Góra październik lokalna 

Hubertus zielonogórski (ZO PZŁ i RDLP Zielona Góra) ZO Zielona Góra październik lokalna 

Radomski Huberus ZO Radom październik lokalna 

Okręgowa Msza Św. Hubertowska ZO Piła październik lokalna 

Łowieckie spotkania – konferencja ZO Poznań październik lokalna 
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Organizacja mszy hubertowskiej ZO Poznań ZO Poznań październik lokalna 

Hubertus Wielkopolski ZO Poznań październik lokalna 

Msza Hubertowska ZO Łomża październik lokalna 

spotkania z młodzieżą - cykl spotkań o przyrodzie ZO Olsztyn październik lokalna 

Hubertus konny w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie ZO Leszno październik lokalna 

Obchody Hubertowskie w Płocku. Kościół p.w. NMP K.P. w 

Płocku Msza św. Hubertowska. Koncert muzyki myśliwskiej 
ZO Płock październik lokalna 

Hubetus Ogólnopolski na zamku w Malborku ZO Elbląg październik lokalna 

Hubertus Pomorski ZO Gdańsk październik lokalna 

Hubertus Okręgowy ZO Tarnów październik lokalna 

Hubertus Okręgowy ZO Zamość październik lokalna 

hubertus okręgowy ZO Wałbrzch październik lokalna 

II Ogólnopolska Pielgrzymka Myśliwych na Jasną Górę ZO Częstochowa październik lokalna 

Hubertus okręgowy ZO Jelenia Góra 
październik (1 

i 2) 
lokalna 

Msza Święta w intencji myśliwych i leśników oraz czuwanie przy 

grocie Świętego Huberta 

ZO Siedlce, KŁ 

"Kółko Myśliwskie" 

nr 1 w Garwolinie, 

Koła Łowieckie 

okręgu siedleckiego 

PZŁ, 

październik (1. 

sobota) 
cykliczna lokalna 

Hubertus Świętokrzyski ZO Kilece październik (2) lokalna 

Msza Hubertowska ZO Zielona Góra 
październik 

(29) 
lokalna 

Hubertus okręgowy ZO Szczecin listopad lokalna 

Hubertus Suwałki ZO Suwałki listopad lokalna 

Hubertus  Augustów ZO Suwałki listopad lokalna 
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Pielgrzymka Myśliwych Diecezji Kaliskiej do Narodowego 

Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 
ZO Kalisz listopad lokalna 

myśliwi niepodległej ZO Ciechanów listopad lokalna 

Narodowe Święto Niepodległości Łódź Manufaktura ZO Łódź listopad lokalna 

III Hubertus Bialski ZO Biała-Podlaska listopad lokalna 

OKRĘGOWA MSZA HUBERTOWSKA 
ZO Piotrków 

Trybunalski 
listopad lokalna 

Hubertus Okręgowy ZO Białystok listopad lokalna 

Bal Hubertowski ZO Białystok listopad lokalna 

Złożenie i druk wydawanego przez zarząd okręgowy rocznika 

„Nemrod Radomski”, listopad 2022 
ZO Radom listopad lokalna 

Okręgowy Msza Hubertowska dla myśliwych i lokalnej 

społeczności 
ZO Leszno listopad lokalna 

Hubertus Gostyniński. Początek listopada. Gostynin, Msza św. 

Hubertowska. Polowanie. 
ZO Płock listopad lokalna 

Hubertus ostrołęcki ZO Ostrołęka listopad lokalna 

Msza Hubertowska ZO Sieradz listopad lokalna 

Polowanie Dian ZO Częstochowa listopad lokalna 

III Zaduszki Myśliwskie listopad 2021 

ZO Siedlce, Kapelan 

Myśliwych okręgu 

siedleckiego PZŁ 

listopad cykliczna lokalna 

Finał Wojewódzkiego Konkursu: „Św. Hubert wzorem 

współczesnego Ekologa 
ZO Rzeszów listopad lokalna 

100 lat PZŁ wystawa na Zamku w Niepołomicach ZO Kraków listopad lokalna 

Polowanie Niepodległościowe  myśliwych okręgu 

zielonogórskiego PZŁ 
ZO Zielona Góra listopad (11) lokalna 

Hubertus Okręgowy ZO Chełm listopad (12) lokalna 

okegowe obchody sw. Huberta i Dnia Niepodległości ZO Włocławek listopad (13) lokalna 

Koncert Muzyki Myśliwskiej i Patriotycznej ZO Gdańsk 
listopad (18-

20) 
lokalna 

Polowanie dian ZO Jelenia Góra listopad (19) lokalna 
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Hubertus Gorzowski 2022 ZO Gorzów Wlkp. listpad lokalna 

48 Międzynarodowe Łowy z Sokołami (Pińczów) ZO Kielce 
litopad (10-

12) 
międzynarodowa 

Spotkania wigilijne w rejonach powiatowych z udziałem seniorów-

Nemrodów 
ZO Toruń grudzień lokalna 

Polowanie Dian zielonogórskiego okręgu PZŁ ZO Zielona Góra grudzień lokalna 

Mikołajki - spotkanie z najmłodszymi połączone ze świąteczną 

paczką dla dzieci z Domu Dziecka w Bodzewie 
ZO Leszno grudzień lokalna 

Spotkanie wigilijne - Wigilia mieszańców Miasta Zamość ZO Zamość grudzień lokalna 

jarmark Bożonarodzeniowy ZO Wałbrzych grudzień lokalna 

Myśliwska Paczka dla podopiecznych przemyskich domów 

dziecka 
ZO Przemyśl grudzień lokalna 

Polowanie Wzorcowe ZO Częstochowa grudzień lokalna 

Wigilia dla potrzebujących rodzin z terenu okręgu siedleckiego 

PZŁ w ramach akcji "Myśłiwska Paczka" 

ZO Siedlce, Starosta 

Siedlecki 
grudzień cykliczna lokalna 

Kiermasz myśliwski ZO Katowice grudzień lokalana 

Warsztaty z gotowania dziczyzny dla gospodyń wiejskich ZO Szczecin grudzień lokalna 

Koncert kolęd "Myśliwi dla społeczeństwa" ZO Włocławek grudzień (30) lokalna 

Dary lasu” impreza organizowana przez RDLP Szczecinek ZO Słupsk jesień lokalna 

Przegląd sygnałów, wiersza i piosenki myśliwskiej im. Rafała 

Minicha w Przechlewie 
ZO Słupsk wiosna lokalna 

warsztaty kulinarne z przyrządzania dziczyzny ZO Białystok wiosna lokalna 

Festiwal kultury łowieckiej KNIEJA 2022 w Sierakowicach ZO Słupsk  lokalna 

Akcja dla dzieci i młodzieży – „Dokarmiamy" ZO Słupsk  lokalna 

Jubileusz 25 pracy Łowca Lubelskiego ZO Lublin styczeń (4) lokalna 

Bal Charytatywny na  rzecz Hospicjum Dobrego Samarytanina w 

Lublinie 
ZO Lublin luty lokalna 

 


