Sprawozdanie z działalności Łowczego Krajowego
za okres od 05.03.2020 do 30.12.2020 r.

Podjęte działania
1. Opracowanie systemu funkcjonowania biura ZG PZŁ oraz biur ZO w sytuacji kryzysowej.
2. Wprowadzenie zarządzania kryzysowego spójnego z zaleceniami kancelarii Prezesa Rady
Ministrów i Głównej Inspekcji Sanitarnej.
3. Zainicjowanie wprowadzania systemu KŁ i PZŁ EKEP jako narzędzia do
sprawozdawczości ZO i kół łowieckich.
4. Upowszechnienie stosowania aplikacji KŁ i PZŁ EKEP poprzez stworzenie tutoriali,
wyjaśniających jak z systemu korzystać.
5. Wprowadzenie koordynacji oddolnych inicjatyw myśliwych w ramach walki z chorobą
COVID-19.
6. Zainicjowanie akcji oddawania osocza przez ozdrowieńców w Polsce, podkreślenie roli
myśliwych w tym przedsięwzięciu.
7. Promocja społecznej działalności myśliwych w ramach walki z COVID-19 w mediach
społecznościowych i na komunikatorach PZŁ.
8. Współpraca z Ministerstwem Środowiska w ramach promocji łowiectwa (coczwartkowe
posty o tematyce łowieckiej na mediach społecznościowych ministerstwa).
9. Promocja łowiectwa poprzez filmy przeznaczone na platformę Youtube (premiera filmów
odbyła się 22 kwietnia i 5 czerwca).
10. Rozwijanie strony internetowej PZŁ pod względem funkcjonalności, czytelności i
rzetelności przekazywanych informacji.
11. Zainicjowanie współpracy z firmami skupującymi dziczyznę w celu regulacji rynku.
12. Stworzenie zespołu ds. tarczy ochronnej dla kół łowieckich.
13. Złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na zakup chłodni (w tym mobilnych) i mobilnych utylizatorów odpadów.
14. Propagowanie sprzedaży bezpośredniej dziczyzny m.in. poprzez udostępnienie na stronie
www instrukcji wyjaśniającej, jak tę sprzedaż prowadzić.
15. Uczestnictwo w pracach Komisji Kynologicznej Naczelnej Rady Łowieckiej.
16. Spotkania robocze na poziomie ministerialnym- Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo
Rolnictwa w celu wypracowania strategii walki z ASF (średnio jedno spotkanie w tygodniu)
17. Wprowadzenie projektu edukacyjnego podnoszącego świadomość myśliwych nt. gatunków
ptaków łownych. Rysunki 12 gatunków kaczek w 4 różnych ustawieniach dostępne są w
zakładce EDUKACJA na stronie Zrzeszenia. W planach projekt edukacyjny dotyczący gęsi.

18. Wprowadzenie projektu edukacyjnego pod nazwą Razem Dla Przyrody, podnoszącego
świadomość społeczeństwa w zakresie czynnej ochrony przyrody, którą zajmują się
myśliwi, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia retoryki zasadności polowań na
pióro.
19. Zainicjowanie programu promocji dziczyzny w czterech płaszczyznach: (1) filmy
dedykowanie platformie internetowej YouTube, skierowane do myśliwych pod nazwą serii
„Kuchnia na dziko” (start serii 3 lipca); skierowane do gospodyń domowych pod nazwą
„dziczyzna na co dzień według Wojtka Charewicza” (start serii 26 lipca), (2) wydanie
instrukcji do kół łowieckich nt. sprzedaży bezpośredniej, (3) zobowiązanie łowczych
okręgowych do zaangażowania w upowszechnienia sprzedaży detalicznej dziczyzny, (4)
telekonferencja z przedstawicielami skupów dziczyzny w Polsce.
20. Zainicjowanie przez Polski Związek Łowiecki akcji reintrodukcji sokołów wędrownych, co
przełamało monopol na tę działalność p. Janusza Sielickiego. Akcja reintrodukcji w
Nadleśnictwie Lubartów zakończyła się sukcesem 17 lipca.
21. Opracowanie wytycznych dotyczących kursów, szkoleń i egzaminów w Polskim Związku
Łowieckim w trakcie epidemii SARS-CoV-2 (1 lipca).
22. Zainicjowanie współpracy z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w ramach planów
dotyczących rozwoju polskiego strzelectwa, zarówno na niwie łowieckiej, jak i sportowej.
Postanowiono powołać zespół roboczy do wypracowania zakresu współpracy obu
podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawnej strzelnic i strzelców (3
lipca).
23. Przeprowadzenie konkursu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży „Zwierzaki w kadrze”,
którego celem było zainteresowanie tej grupy docelowej przyrodą i aktywnym spędzaniem
czasu na łonie natury (14 lipca – 6 sierpnia).
24. Przygotowanie Ramowego Regulamin Tworzenia i Funkcjonowania Klubów Tematycznych
i Specjalistycznych przy Polskim Związku Łowieckim.
25. Przejęcie wydawania czasopisma „Łowiec Polski” przez Zarząd Główny w ramach nowo
utworzonego wydziału Medialno-Wydawniczego.
26. Likwidacja Łowex sp. z o.o.
27. Podjęcie decyzji o odwołaniu zawodów strzeleckich o randze krajowej ze względu na
obostrzenia związane z choroba COVID-19.
28. Rezygnacja z udziału w Targach Euro Target Show, zaplanowanych na 19 października
2020 r.
29. Przekazanie miesięcznego stypendium p. Sandrze Bernal, mistrzyni świata w trapie, do
czasu jej startu w igrzyskach olimpijskich w Tokio 2021.
30. Wprowadzenia zmian na stanowisku łowczych okręgowych w: Koszalinie, Legnicy,
Warszawie, Wrocławiu, Kaliszu, Katowicach, Krakowie i Oplu.
31. Powołanie Jakuba Rafalskiego na stanowisko członka Zarządu Głównego PZŁ.
32. Podjęcie działań w kierunku rentowności strzelnic.

33. Rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów na budowę infrastruktury sieciowej i
serwerowej w ZG PZŁ.
34. Spotkanie z kierownikami OHZ nt. rentowności tych jednostek.
35. Podpisanie listu intencyjnego ze szkołami leśnymi, podległymi Ministerstwu Środowiska,
dotyczący dalszej współpracy.
36. Wprowadzenie procedury antymobbingowej w strukturach PZŁ.
37. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w prasie rolniczej nt. ASF.
38. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych infrastruktury sieciowej i serwerowej Polskiego
Związku Łowieckiego.
39. Bieżące informowanie myśliwych o aktualnej sytuacji epidemiologicznej i związanymi z nią
obostrzeniami dotyczącymi polowań zbiorowych.
40. Wystąpienie do ministra Edwarda Siarki oraz ministra Grzegorza Pudy z prośbą o pilne
podjęcie działań, mających na celu zmianę legislacji wykonawczej w sposób, który
umożliwi kołom łowieckim organizację polowań zbiorowych.
41. Inauguracja i nadzór nad pracami zespołów interdyscyplinarnych.
42. Wydanie polecenia o przyspieszeniu prac nad poprawą bezpieczeństwa na polowaniu.
43. Rozpoczęcie 3. edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Myśliwska paczka” i wzięcie w
niej udziału
44. Podpisanie umowy licencyjnej z firmą MWE na udostępnienie programów „Kuchnia na
dziko” na kanale Adeventure HD dostępnej na platformach cyfrowych i w telewizjach
kablowych o zasięgu ogólnopolskim.
45. Rozdanie 49 kołom łowieckim po 100 sztuk bażantów za wspieranie służby zdrowia w
ramach walki z COVID-19.
46. wydanie stanowiska PZŁ odnośnie upoważnienia do wykonywania polowania
indywidualnego.
47. Zainicjowanie współpracy z Wyższą Szkołą Wymiaru Sprawiedliwości.
48. W Ośrodkach Hodowli Zwierzyny zapoczątkowano hodowlę gatunków zwierząt, których
liczebność systematycznie spada, np. hodowla dzikich kaczek znajdujących się na liście
gatunków chronionych. Działalność Polskiego Związku Łowieckiego winna opierać się na
opracowaniach naukowych, dlatego też Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu prowadzić
będzie projekty badawcze wychodzące naprzeciw aktualnym problemom. W obecnej
sytuacji badania dotyczyć będą ekologii dzika oraz drapieżnictwa na zwierzynie drobnej
49. Wprowadzenie nowych Prawideł Strzelań Myśliwskich na zawodach centralnych. Nowością
było skrócenie konkurencji do 5-ciu wraz z wprowadzeniem nowej konkurencji ,,Oś
Praktyczna”, nawiązującej do strzelania parcurowego. Utworzono nową możliwość
rywalizacji, która został wpisana do Terminarza Centralnych Imprez Strzeleckich ,,Ligę
Strzelecką”.
50. Uporządkowanie spraw związanych z nieruchomością przy ul. Nowy Świat 35 poprzez
sądowe ustanowienie służebności przejazdu bramą wychodzącą na ulicę Nowy Świat.

51. Rozpoczęcie negocjacji z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w
celu zastąpienia dotychczasowych hologramów naklejanych na legitymacje członkowskie,
elektronicznym systemem odczytu danych bezpośrednio z legitymacji (QR code system).
52. Rozpoczęcie procesu porządkowania gospodarowania energią elektryczną poprzez
podpisanie umowy z firmą Energa S.A. dla części podmiotów wchodzących w skład
Polskiego Związku Łowieckiego.

Kalendarium wydarzeń
1.

5 marca – udział w uroczystości powołania Michała Wosia na stanowisko ministra
środowiska w Pałacu Prezydenckim, przewodnictwo w posiedzeniu Komisji
Kynologicznej NRŁ.

2.

6 marca – otwarte spotkanie z producentami i dostawcami oprogramowania dla kół
łowieckich (dyskusja o możliwości współpracy przy wdrażaniu EKEP).

3.

8 kwietnia – przedłożenie na Zarządzie Głównym idei zakupu ambulansów dla służby
zdrowie w ramach walki z COVID-19 i skierowanie pomysłu do Naczelnej Rady
Łowieckiej.

4.

9 marca – ZG pod przewodnictwem Łowczego Krajowego rekomenduje ZO działania
zgodne z wytycznymi GIS, udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej

5.

11 marca – spotkanie z ministrem środowiska w celu omówienia listy gatunków ptaków
łownych; opracowanie systemu funkcjonowania biura w sytuacji kryzysowej.

6.

12 marca – Łowczy Krajowy wydał rekomendację ZO o przeprowadzenie analizy sytuacji
zdrowotnej w okręgach i podjęcia decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu wydarzeń
wymagających przemieszcza się; wydanie decyzji o pracy biura Zarządu Głównego w
trybie zarządzania kryzysowego.

7.

14 marca – Łowczy Krajowy został hospitalizowany z powodu choroby COVID-19.
Hospitalizacja trwała do okresu Świąt Wielkanocnych.

8.

24 marca – wprowadzenie raportowania o oddolnych akcjach myśliwych w walce z
koronawirusem i utworzenie zakładki My vs COVID-19 na stronie www.

9.

27 marca – Łowczy Krajowy wydał rekomendację wprowadzenia książki KŁ i PZŁ EKEP
w kołach łowieckich, opublikowanie filmu nt. bioasekuracji na stronie www.

10. 1 kwietnia – wprowadzenie wytycznych dla kół łowieckich na czas epidemii COVID-19,
wydanie stanowiska PZŁ wobec polowań w czasie epidemii.
11. 13 kwietnia – Łowczy Krajowy zarządza by praca biura ZG przeszła z trybu kryzysowego
na tryb zdalny.
12. 24 kwietnia – Łowczy Krajowy zainicjował akcję oddawania osocza przez ozdrowieńców
w Polsce.
13. 25 kwietnia – stworzenie i umieszczenie na platformie Youtube Polskiego Związku
Łowieckiego tutoriala dla myśliwych i kół łowieckich, wyjaśniającego jak wdrożyć
książkę KŁ i PZŁ EKEP.

14. 30 kwietnia – powołanie zespołu ds. tworzenia tarczy ochronnej dla kół łowieckich.
15. 4 maja – wręczenie nominacji nowym członkom Zarządu Głównego: kol. Grzegorzowi
Karpikowi i Ewie Krasce.
16. 5 maja – wideokonferencja z przedstawicielami polskich firm skupujących dziczyznę w
celu omówienia aktualnej sytuacji rynkowej.
17. 6 maja – spotkanie z myśliwymi, którzy gasili pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym,
wizytacja w ZO Łomża.
18. 12 maja – Komisja kynologiczna pod przewodnictwem Łowczego Krajowego ukończyła
pracę nad regulaminem konkursów pracy psów i sędziów PZŁ i współpracy z FCI.
19. 15 maja – instrukcja prowadzenia sprzedaży bezpośredniej dziczyzny.
20. 21 maja – udostępnienie myśliwym platformy do wysyłania swoich pomysłów w związku
z tarczą ochronną dla kół łowieckich.
21. 1 czerwca – zainicjowanie konkursu dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
22. 4 czerwca – wizytacja w ZO Lublin.
23. 29 czerwca – posiedzenie Zarządu
24. 30 czerwca – spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych PZŁ oraz z
kancelarią prawną w celu omówienia ewentualnej współpracy
25. 1 lipca – spotkanie z Ministrem Środowiska
26. 2 lipca – analiza ekonomiczna ZO Łódź i ZO Nowy Sącz, udział w posiedzeniu GSŁ
27. 3 lipca – spotkanie z prezesem PZSS w ramach powołania zespołu ochrony strzelnic,
28. 3-5 lipca - udział w Mistrzostwach Wielkopolski.
29. 6 lipca - Posiedzenie Zarządu
30. 7 lipca - spotkanie z przedstawicielami targów ETS, w celu ustalenia dalszej współpracy
lub jej zakończenia, analiza ekonomiczna ZO Płock, telekonferencja z przedstawicielami
skupów dziczyzny.
31. 11 lipca – spotkanie z Ligą Strzelecką ZO Poznań
32. 13 lipca - posiedzenie Zarządu, spotkanie z Radą Nadzorczą Łowca Polskiego
33. 14 lipca – spotkanie z przedstawicielem firmy TORN, spotkanie z kancelarią brokerską
34. 15 lipca – spotkanie z ministrem środowiska, udział w VII Mistrzostwach Dian PZŁ w
Strzelaniach Myśliwskich
35. 16 lipca spotkanie z przedstawicielami TV Trwam, w celu realizacji 12 odcinków
poświęconych łowiectwu, spotkanie z PSŁ (straż łowiecka)
36. 17 lipca - spotkanie z Waldemarem Woźniakiem, ambasadorem planowanej akcji
Ekomyśliwy, analiza ekonomiczna ZO Toruń i ZO Leszno.
37. 21 lipca - posiedzenie Zarządu
38. 21 lipca – spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka, spotkanie z ministrem środowiska.

39. 22 lipca – udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa w sprawie inicjatywy ustawodawczej nt. udziału dzieci w
polowaniach
40. 23 lipca- spotkanie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, w sprawie Hubertusa
Ogólnopolskiego, spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich, spotkanie z prezesem
ZKWP p. Magdziarską.
41. 24 lipca – spotkanie w Broku w celu uhonorowania akcji WOŚP, udział w pracach Komisji
Kynologicznej NRŁ w celu wypracowania kolejnych kroków w kierunku porozumienia ze
Związkiem Kynologicznym w Polsce, ukończenia regulaminów prób, ocen i konkursów
pracy psów myśliwskich.
42.

25 lipca – spotkanie z przedstawicielami okręgowych Komisji Kynologicznych w celu
przedstawienia im wizji i planu pracy Komisji Kynologicznej NRŁ.

43. 27 lipca - Posiedzenie Zarządu
44. 28 lipca – Spotkanie z Mistrzynią Świata w trapie sportowym, Sandrą Bernal, spotkanie z
Karolem Millerem z firmy Gobarto i rozmowa o przejęciu przez Gobarto inicjatywy
promocji dziczyzny w okręgach.
45. 29 sierpnia – spotkanie z przedstawicielem firmy TORN w celu wypracowania decyzji dot.
dalszej współpracy.
46. 1 – 2 sierpnia – udział w VII Mistrzostwach Dian w Strzelaniach Myśliwskich
47. 3 sierpnia – spotkanie z Ministrem Środowiska i przedstawicielem Krajowej Rady Izb
Rolniczych w sprawie ochrony pól przed gatunkami niełownymi
48. 4-16 sierpnia – urlop
49. 17 sierpnia - Posiedzenie Zarządu
50. 18 sierpnia – wideokonferencja z Ministrem Środowiska
51. 20 sierpnia – spotkanie z Ministrem Środowiska, spotkanie z p. Stefanem Charbielą z
towarzystwa im. Cecylii Zybertówny w OHZ Przybyszew.
52. 21 sierpnia – spotkanie łowczego z przedstawicielami komisji hodowlanych z Gdańska,
Elbląga oraz Słupska.
53. 26 sierpnia – posiedzenie Zarządu, uzgodnienie z p. Szmulewiczem udziału rolników w
Hubertusie ogólnopolskim 2020 r.
54. 28 sierpnia – spotkanie z przedstawicielami OHZ w sprawie rentowności tych jednostek
55. 31 sierpnia – spotkanie robocze w sprawie Hubertusa Ogólnopolskiego
przedstawicielami Lasów Państwowych i Krajowej Rady Izb Rolniczych.

z

56. 1 września – spotkanie z Komisją ds. Zwierzyny Grubej NRŁ, spotkanie z prof. Romanem
Dziedzicem w sprawie CIC
57. 2 września – posiedzenie Zarządu, spotkanie z ministrem środowiska.
58. 3 września – rozmowa kwalifikacyjna z p. Katarzyną Chodzyńską dot. objęcia stanowiska
w Wydziale Medialno-Wydawniczym.

59. 4 września – spotkanie z Prezydium, Komisją Prawną NRŁ i sędziami GSL
60. 6 września – udział w dożynkach ogólnopolskich z udziałem prezydenta na Jasnej Górze
61. 8 września – posiedzenie Zarządu
62. 10 września – wizyta w ZO Zielona Góra i spotkanie z pracownikami i przedstawicielami
ZO
63. 11 września – spotkanie z przedstawicielami komisji problemowych ZO Zielona Góra,
burmistrzem, starosta. i lekarzem weterynarii
64. 12 września – reprezentowanie Związku na festiwalu Winobranie w Zielonej Górze
65. 15 września – posiedzenie Zarządu
66. 16 września – spotkanie z ministrem środowiska
67. 18 września – spotkanie w SB Czempiń w sprawie restrukturyzacji
68. 20 września – udział w ogólnopolskiej pielgrzymce leśników na Jasną Górę
69. 21 września – posiedzenie Zarządu
70. 22 września – udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej
71. 24 września – spotkanie z posłanką Małgorzatą Jankowską, spotkanie z przedstawicielami
Akademii Świadomego Myśliwego w sprawie prowadzenia szkoleń dla myśliwych,
spotkanie z Bartoszem Krąkowskim w celu rozpoczęcia realizacji programów badawczych
nt. ptaków łownych w Stacji Badawczej PZŁ Czempiń, spotkanie z Mariuszem Miśko w
sprawie 5 dla zwierząt.
72. 25 września – spotkanie z przedstawicielami Klubu Wyżłów Brytyjskich
73. 29 września – posiedzenie Zarządu, spotkania z przedstawicielami Klubu Kolekcjonera,
74. 30 września – udział w XII OZD w Pile
75. 6 października – posiedzenie Zarządu
76. 7 października – udział w posiedzeniu NRŁ, spotkanie z ministrem środowiska
77.

8 października – spotkanie z posłanką Jagną Maczułajtis

78.

9 października – udział w mszy św. ku pamięci prof. J. Szyszko

79. 13 października – spotkanie z łowczym okręgowym z Łomży
80. 14 października – posiedzenie Zarządu
81. 21 października – spotkanie z prezesem PZSS
82. 22 października – określenie składu osobowego zespołów interdyscyplinarnych
83. 28 października – posiedzenie Zarządu
84. 29 października – skierowanie ministerialnego projektu dzierżawy obwodów do
konsultacji w okręgach
85. 3 listopada – sporządzenie mapy z relikwiami św. Huberta na stronę www.

86. 4 października – posiedzenie Zarządu
87. 5 listopada – wydanie oświadczenia w związku z tragicznymi wypadkami na
Lubelszczyźnie (postrzelenie kazachskiego chłopca ze skutkiem śmiertelnym)
88. 6 listopada – zebranie grupy inicjatywnej w SB Czempiń celem utworzenia Łowieckiej
Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym PZŁ oraz Centrum Badań i Rozwoju
Łowiectwa.
89. 18 listopada – posiedzenie Zarządu
90. 19 listopada - spotkanie łowczego krajowego z Przedstawicielami Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego
91. 25 listopada – posiedzenie Zarządu
92. 1 grudnia – zainicjowanie 3. edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Myśliwska
paczka”.
93. 1 grudnia – powołanie nowych łowczych okręgowych w Częstochowie i Wałbrzychu
94. 2 grudnia – posiedzenie Zarządu
95. 3 grudnia – wystosowanie odpowiedzi na zarzuty Mazowieckiego Ruchu Antyłowieckiego
96. 15 grudnia – wydanie stanowiska PZŁ odnośnie upoważnienia do wykonywania polowania
indywidualnego.
97. 16 grudnia – spotkanie opłatkowe z Ministrem Edwardem Siarką.
98. 18 grudnia – zainicjowanie współpracy z Wyższą Szkołą Wymiaru Sprawiedliwości oraz
powołanie Krzysztofa Kokoszki na stanowisko łowczego okręgowego w Tarnowie.
99. 27 grudnia – udział w obchodach 108. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
100. 30 grudnia – udział w akcji charytatywnej dla syna myśliwego i przekazanie kordelasa
polskiego myśliwego na licytację

