
 
 
                                                                                                                    Projekt 
 
 
 
                                                        Uchwała 
XXV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Łowieckiego w 
sprawie: kierunków działalności Polskiego Związku Łowieckiego w bieżącej kadencji 
 
 
 XXV Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego jest 
organem reprezentującym organizację liczącą blisko 130 tys. myśliwych działających w 2568 
kołach łowieckich. Polski Związek Łowiecki jako organizacja samo finansująca się, nie 
korzysta z dotacji Państwa, mimo że realizuje szereg odpowiedzialnych zadań o charakterze 
ogólnopaństwowym, m.in. z zakresu ochrony środowiska, hodowli zwierzyny, walki z 
chorobami zwierząt dziko żyjących czy prowadzeniu edukacji przyrodniczo-łowieckiej 
społeczeństwa. Społeczna działalność polskich myśliwych odciąża Państwo i jest 
sprawdzonym modelem polskiego łowiectwa. 
 
 Zjazd, kierując się troską i obywatelską odpowiedzialnością za obecny i przyszły stan 
gospodarki łowieckiej stanowczo sprzeciwia się podejmowanym próbom komercjalizacji 
łowiectwa, nieodpowiedzialnym propozycjom zmiany modelu polskiego łowiectwa, a w 
konsekwencji decydowaniu o losach naturalnego środowiska bez nas – myśliwych. 
 
 Polski Związek Łowiecki w swoich szeregach skupia olbrzymią grupę oddanych 
pasjonatów przyrody dbających o jej dobrostan. Udowodniliśmy  wielokrotnie swoim 
zaangażowaniem i dotychczasową pracą na rzecz środowiska przyrodniczego, że sprawnie 
funkcjonujący model polskiego łowiectwa jest optymalnym rozwiązaniem sprawdzającym się 
w zarządzaniu populacjami zwierząt łownych i korzystnie wpływającym na stan środowiska 
przyrodniczego. Myśliwi działają zgodnie z wytycznymi ochrony przyrody i mają znaczący 
wkład w zachowanie ginących lub zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt dziko 
żyjących. Codzienną pracą na rzecz środowiska wykazujemy, że współczesne zasady 
zrównoważonego łowiectwa przyczyniają się do ochrony naszych rodzimych gatunków i ich 
siedlisk. Zachowanie różnorodności biologicznej jako wytyczne Konwencji Berneńskiej oraz 
Europejskiej Karty Łowiectwa i Różnorodności Biologicznej są wpisane w naszą praktyczną 
działalność.  
 

XXV Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, biorąc 
pod uwagę dyskusję, wnioski i postulaty zgłaszane podczas walnych zgromadzeń kół 
łowieckich i okręgowych zjazdów delegatów PZŁ oraz dyskusję delegatów i zaproszonych 
gości podczas Zjazdu, 

 
                                  uchwala, co następuje: 
 
                                          Rozdział I 
 
                            Z A K R E S  O G Ó L N Y 

 
1. Zjazd wyraża zdecydowany sprzeciw wobec nieodpowiedzialnym próbom podważania 

dorobku i roli Polskiego Związku Łowieckiego, w tym przedstawiania łowiectwa i 



działalności szeregowych myśliwych w sposób niezgodny z rzeczywistością i 
przyrodniczymi podstawami ekologicznej gospodarki łowieckiej. 

  
2. Zjazd sprzeciwia się podważaniu roli materialnego i kulturowego dziedzictwa 

łowiectwa polskiego i jego historycznego znaczenia dla kultury narodowej. 
 

3. Zjazd opowiada się za dalszym rozwijaniem obecnego modelu łowiectwa polskiego i 
Polskiego Związku Łowieckiego opartych o następujące, podstawowe zasady, 
najkorzystniejsze z przyrodniczego punktu widzenia: 
 

          a) zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa jako dobro 
          ogólnonarodowe, 
 

b) obwody łowieckie o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 ha, 
 
c) istnienie jednej i jednolitej, narodowej organizacji łowieckiej polskich myśliwych – 
Polskiego Związku Łowieckiego zrzeszającego członków prawnych (koła łowieckie) i 
fizycznych (indywidualnych myśliwych). 
 
 
 
                                         Rozdział II 
 
                          P R A W O   Ł O W I E C K I E 
 
 
 

1. Zjazd zobowiązuje Naczelną Radę Łowiecką do podjęcia prac nad przygotowaniem 
propozycji zmiany zapisów ustawy Prawo łowieckie uwzględniających przywrócenie 
samorządności Zrzeszenia, w tym takich organów jak okręgowe rady łowieckie, 
okręgowe komisje rewizyjne i główną komisję rewizyjną. 

 
2. Zjazd postuluje o wyeliminowanie niekorzystnych zapisów w ustawie utrudniających 

przygotowanie młodych kadr dla łowiectwa i zabraniających uczestnictwa dzieci do lat 
18 w polowaniu. 

 
3. Zjazd postuluje przywrócenie koniecznego dla bezpieczeństwa   uczestników 

polowania, szkolenia psów myśliwskich. 
 

4. Zjazd sprzeciwia się wszelkim działaniom, których celem jest nadmiernie 
nieuzasadniona centralizacja na poziomie Zarządu Głównego. 

 
5. Zjazd postuluje umocnienie poziomu okręgowego Zrzeszenia, na którym koncentruje 

się szeroko rozumiana działalność łowiecka w regionie oraz promowane są takie 
działania jak np.: edukacja społeczeństwa w celu zapewnienia akceptacji społecznej 
łowiectwa, współpraca z organizacjami rolniczymi i samorządem terytorialnym, 
promocja kultury i tradycji łowieckiej itp. 

 
  

                                     Rozdział III 
 
                               O R G A N I Z A C J A 



 
 W dziedzinie organizacji zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką i Zarząd Główny 
PZŁ do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu: 
 

1. Pilne opracowanie dla kół łowieckich i wdrożenie w życie „Poradnika w zakresie 
podstawowej dokumentacji w działalności koła łowieckiego” oraz zasad kontroli 
zarządu koła przez komisję rewizyjną. 

 
2. Opracowanie dla zarządów okręgowych PZŁ „Instrukcji w zakresie obowiązującej 

jednolitej dokumentacji” uwzględniających aktualny stan prawny. 
 

3. Dalsze dopracowywanie i wdrażanie w życie kompleksowego systemu 
informatycznego mającego na celu dotarcie i objęcie swym zasięgiem wszystkich 
kół łowieckich. Kalkulacje kosztów wdrażania tego systemu powinny być 
transparentne ( nie wyższe od cen w terenie) i ogłaszane do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej PZŁ. 

 
4. Dalsze rozwijanie ścisłej, partnerskiej współpracy z Państwowym Gospodarstwem 

Leśnym Lasy Państwowe, izbami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, 
organami inspekcji weterynaryjnej, Policją, Państwową Strażą Łowiecką, 
Państwową Strażą Rybacką oraz Strażą Graniczną w zakresie gospodarki 
łowieckiej, ograniczania kłusownictwa i przeciwdziałania rozszerzaniu się chorób 
epizootycznych. 

 
5. Utrzymywanie i rozwijanie współpracy z Policją, w tym między innymi w zakresie 

informowania zarządów okręgowych PZŁ przez wydziały postępowań 
administracyjnych komend wojewódzkich o każdej decyzji dotyczącej cofnięcia 
pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów łowieckich. 

 
6. Umożliwienie udziału w polowaniach osobom poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich, a nie mających innych możliwości polowania niż w pozycji siedzącej. 
 

7. Ustanowienie takiego sposobu podziału składki członkowskiej pomiędzy szczeblem 
centralnym i okręgami, aby okręgi w trakcie roku nie ponosiły żadnych 
dodatkowych kosztów związanych z nieplanowanymi przedsięwzięciami, poza 
ewentualnymi wyjątkowymi sytuacjami określonymi przez Naczelną Radę 
Łowiecką (np. partycypacja okręgów w imprezach międzynarodowych i 
ogólnopolskich).  

 
8. Pilne zakończenie podjętego już audytu w zakresie działalności Zarządu Głównego 

PZŁ i ostateczne rozliczenie minionego okresu działalności. 
 

                                                Rozdział IV 
                          
                      G O S P O D A R K A   Ł O W I E C K A 
 
1. Pilne opracowanie wspólnie z Lasami Państwowymi w formie poradnika, 

ramowych zasad przeprowadzania inwentaryzacji zwierzyny oraz oceny 
parametrów populacyjnych na poziomie rejonów hodowlanych – jako działań 
stanowiących podstawę planowania w gospodarce łowieckiej. 

 



2. Uaktualnienie „Poradnika zagospodarowania łowisk polnych i gospodarowania 
podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej” w oparciu o wyniki badań 
naukowych i tzw. dobrych praktyk realizowanych przez aktywne w tym zakresie 
koła łowieckie. Poradnik ten powinien zostać rozszerzony o zasady przygotowania 
łowisk i techniczne metody przeprowadzania wsiedleń. 

 
3. Opracowanie wieloletnich, krajowych programów odbudowy populacji zwierzyny 

drobnej (głównie takich gatunków jak zając, dziki królik, bażant i kuropatwa) 
składających się z programów regionalnych (okręgowych, wojewódzkich) i 
koordynowanie ich realizacji. Programy te powinny uwzględniać wszystkie koszty 
ich realizacji i zasady partycypacji PZŁ, kół łowieckich oraz innych instytucji 
wspierających finansowo i rzeczowo ich realizację. 

 
4. Doprowadzenie do umieszczenia na liście zwierząt łownych niektórych gatunków 

ptaków, zwłaszcza krukowatych, w celu kontrolowanej redukcji ich liczebności, 
których ekspansja jest zagrożeniem dla innych zwierząt dziko żyjących, 
szczególnie w rejonach objętych programami odbudowy populacji zwierzyny 
drobnej. 

 
5. Podjęcie ścisłej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie realizacji programów 
rolno-środowiskowych w celu uwzględniania potrzeb gatunków zwierząt dziko 
żyjących. Dotyczy to szczególnie upraw wielko powierzchniowych, poprzez 
zastosowanie specjalnych dopłat dla rolników, wzorem innych państw, za 
wprowadzanie odpowiednich przerywników tych upraw umożliwiających rozwój 
owadów dla kuraków polnych. 

 
6. Przeprowadzenie merytorycznego audytu funkcjonowania ośrodków hodowli 

zwierzyny PZŁ w zakresie ich roli dla odbudowy populacji podstawowych 
gatunków zwierzyny drobnej. Ośrodki hodowli zwierzyny powinny być 
podstawowymi jednostkami zaopatrującymi koła łowieckie w odpowiedni materiał 
do wsiedleń. Ośrodki te powinny również stanowić bazę w zakresie praktycznych 
szkoleń dla aktywu społecznego kół łowieckich. 

 
7. W związku z rosnącą liczebnością populacji łosia oraz rosnącymi niepokojąco 

szkodami w gospodarce leśnej i rolnej, a także rosnącą liczbą kolizji 
komunikacyjnych z łosiem, należy dążyć do zmiany rozporządzenia Ministra 
Środowiska wprowadzającego moratorium na odstrzał łosia, w celu przywrócenia 
okresu polowań na ten gatunek. 

 
8. Należy zainicjować badania nad dzikiem w celu opracowania zasad 

gospodarowania tym gatunkiem uwzględniającym wszelkie potrzeby 
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. 

 
9. W oparciu o dostępne wyniki badań naukowych należy opracować stanowisko PZŁ 

dotyczące zarządzania populacją wilka w celu ograniczenia negatywnego wpływu 
nadmiernej liczebności wilka na inne gatunki zwierząt dziko żyjących. Zasady te 
powinny określać między innymi dopuszczalną maksymalną liczebność tego 
drapieżnika w Polsce. 

 
10. Należy w dalszym ciągu prowadzić i rozpowszechniać monitoring zwierząt łownych 

przez Stację Badawczą PZŁ w Czempiniu pozwalający na ocenę i prognozowanie 



gospodarki łowieckiej w zależności od różnych czynników wpływających na stany 
zwierząt łownych. Należy odbudować i rozszerzyć sieć monitoringu do co najmniej 
dwóch obwodów w każdym okręgu PZŁ i objąć nim wszystkie ośrodki hodowli 
zwierzyny PZŁ. Wyniki monitoringu łowieckiego powinny być corocznie 
publikowane, z przeznaczeniem dla kół łowieckich, nadleśnictw, wojewódzkich izb 
rolniczych, itp. 

 
11. Dążyć do umocnienia roli i kompetencji nadleśniczych kierujących rejonami 

hodowlanymi oraz zapewnić szerszy i aktywniejszy niż dotychczas udział łowczych 
kół i przedstawicieli izb rolniczych w zarządzaniu rejonami. 

 
12. Należy opracować nowe zasady zimowego dokarmiania zwierzyny oraz 

uregulować zasady uprawy pasów zaporowych jako skutecznej metody ochrony 
pól przed szkodami. 

 
13. Należy unormować zasady polowania na dziki i drapieżniki na nęciskach jako 

skutecznego sposobu regulacji i ograniczania liczebności tych gatunków. 
 
                                                           Rozdział IV 
 
                                                   S Z K O L E N I E 
 

W dziedzinie szkolenia, niezmiernie ważnej ze względu na dokonujące się zmiany w 
działalności PZŁ i gospodarki łowieckiej, zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką i Zarząd 
Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu: 
 
 

1. Opracowanie i wdrożenie w życie jednolitego w skali kraju systemu  okresowego 
szkolenia aktywu społecznego kół łowieckich (zarządów kół, komisji 
rewizyjnych, strażników łowieckich). 

 
2. Wprowadzenie dla wykładowców szkoleń organizowanych przez PZŁ tytułów 

„lektora koła łowieckiego”, „lektora okręgowego PZŁ” i „lektora krajowego PZŁ” 
w poszczególnych dziedzinach. 

 
3. Ustanowienie szczegółowych zasad szkolenia i egzaminowania na poszczgólne 

uprawnienia do wykonywania polowania. 
 

4. Aktywne rozwijanie nowoczesnych metod dydaktycznych i pomocy 
szkoleniowych, w tym jednolitych prezentacji multimedialnych i filmów 
instruktażowo-edukacyjnych. 

 
                                                     Rozdział V 
 
                            K Y N O L O G I A  M Y Ś L I W S K A 
 
 
 W dziedzinie kynologii myśliwskiej, biorąc pod uwagę diametralnie odmienne niż w 
poprzednim okresie czasu uwarunkowania i rozwiązania prawne, zobowiązuje się Naczelną 
Radę Łowiecką i Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu: 
 



1. Przeprowadzenie oceny stanu posiadania i analizy ilości i rodzajów (pod kątem 
użytkowości) psów myśliwskich będących w posiadaniu członków PZŁ w 
poszczególnych kołach łowieckich, z podziałem na psy rodowodowe i nie 
rodowodowe (tzw. raso podobne). 

 
 

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich obiektów do szkolenia psów 
myśliwskich będących w posiadaniu kół łowieckich i PZŁ mającej na celu 
ustalenie, które z nich mogą być w dalszym ciągu użytkowane, a w tym 
poczynienie działań w kierunku: 

  
a) utrzymania obiektów szkoleniowych dla norowców oraz   

opracowania i wdrożenia w życie zasad szkolenia oraz 
regulaminów prób i konkursów dla młodych psów norowców 
opartych na wykorzystaniu makiet lub martwych tusz lisów, 
jenotów, królików itp. 
 

b) utrzymania małych zagród do szkolenia dzikarzy z 
zastosowaniem tzw. ruchomych trenażerów prowokujących młode psy do 
oszczekiwania i pogoni, a także tzw. fantomów wykonanych ze skór 
zwierzyny. 
 

c) opracowanie regulaminu konkursu norowców w warunkach  
naturalnych. 

 
3. Opracowanie zasad i przeprowadzenie do 2022 roku tzw. atestacji pracy na 

tropie oraz wykonywania aportu z lądu i z wody. Uzyskany i wydany atest 
powinien upoważniać te psy do polowań na ptactwo i poszukiwania postrzałów. 

 
4. Dopuszczenie od dnia 15 sierpnia każdego roku możliwości organizowania i 

dokonywania oceny psów podczas prób (testów) hodowlanych pracy dla wyżłów, 
tj. od początku terminu polowań na dzikie kaczki. 

 
5. Ustalenie jednoznacznych i ostatecznych kryteriów psa ułożonego do 

poszukiwania postrzałów (polowania zbiorowe) i psa ułożonego do polowań na 
ptactwo. 

 
6. Wprowadzenie jednolitego i spójnego systemu kontroli kół łowieckich i 

indywidualnych myśliwych w zakresie przestrzegania wymogów obowiązkowego 
używania psów myśliwskich podczas polowań indywidualnych i zbiorowych. 

  
                                     Rozdział VI 
 
                          S T R Z E L E C T W O 
 

 W dziedzinie strzelectwa myśliwskiego zobowiązuje się Naczelną Radę i Zarząd 
Główny PZŁ do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu: 
 
1. Opracowanie i wdrożenie w życie systemu corocznego, obowiązkowego szkolenia 

strzeleckiego wszystkich członków PZŁ. 
 



2. Podnoszenie kwalifikacji kadry instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego poprzez 
dodatkowe szkolenia w zależności od zmian w prawidłach strzeleckich, w tym także 
weryfikacji uprawnień instruktorskich i sędziowskich. 

 
3. Zmianę zakresu systemu szkolenie kandydatów na członków PZŁ poprzez wprowadzenie 

obowiązku uczestnictwa w minimum 5 – ciu treningach strzeleckich oraz dodatkowe 
wprowadzenie strzelań podczas treningów treningów egzaminów na osi „dzik w 
przebiegu”. 

 
4. Propagowanie i aktywne rozwijanie strzelectwa parcourowego. 
 
5. Propagowanie i aktywne rozwijanie strzelectwa wśród członków legitymujących się 

stażem członkowskim w PZŁ do 5 lat (klasa „C”), oraz wśród polujących kobiet, poprzez 
organizację zawodów na szczeblu okręgowym i krajowym. 

 
6. Rozbudowę istniejących i budowę nowych strzelnic na terenie kraju, uwzględniając w 

szczególności kwestie bezpieczeństwa i ułatwienia w miarę bliskiego dostępu do tych 
obiektów dla wszystkich myśliwych.  

 
 
                                                  Rozdział VII 
 
          K U L T U R A,  T R A D Y C J A  I  P R O  M O C  J A 
                                         Ł O W I E C T W A  
 
 W dziedzinie kultury, tradycji i promocji łowiectwa, biorąc pod uwagę potrzebę 
wynikającą z bieżących doświadczeń, zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką i Zarząd 
Główny PZŁ do podejmowania stałych działań mających na celu promowanie postaw pro 
łowieckich i pro ekologicznych w społeczeństwie, szczególnie poprzez: 
 

1. Wspieranie programów telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych o 
tematyce łowieckiej, ze szczególnym naciskiem na przekazywanie rzetelnych 
informacji o gospodarce łowieckiej, roli i zadaniach środowiska myśliwych 
wynikających z potrzeb środowiska przyrodniczego, zwalczania chorób 
epizootycznych, ochronie przyrody, tradycjach i zwyczajach myśliwskich. 

 
2. Opracowanie i wydanie drukiem „Kodeksu polskiego myśliwego”, ujmującego zasady: 
 

a) etyki, tradycji i zwyczajów myśliwskich podczas polowań zarówno  
indywidualnych jak i zbiorowych, 
 

b) postępowania w życiu organizacyjnym koła łowieckiego, klubu  
zainteresowań i PZŁ, 
 

c) budowania pro łowieckich kontaktów ze społeczeństwem, itp. 
 

3. Aktywne kultywowanie i krzewienie tradycji myśliwskich, szczególnie poprzez 
efektywne wspieranie: 

 
a) sokolnictwa i hodowli ptaków łowczych, 

 
b) sygnalistki myśliwskiej i twórczości muzycznej o tematyce  



myśliwskiej, 
 

                c) działalności muzealniczej, 
        

d) wszelkich innych dziedzin artystycznych (literatura, poezja, 
     malarstwo, fotografia, film, itp.). 

 
             W celu zapewnienia realizacji powyższych wskazań, Zjazd  
          zobowiązuje Naczelną Radę Łowiecką do powołania przedstawicieli 
          „Gniazda Sokolników PZŁ” i Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ 
          w składy komisji kultury i komisji promocji łowiectwa Naczelnej Rady 
          Łowieckiej oraz tożsamych komisji okręgowych.  
 

4. Poświęcanie więcej miejsca niż dotychczas na łamach czasopisma „Łowiec Polski”,  
jako miesięcznika Polskiego Związku Łowieckiego, merytorycznym publikacjom z 
zakresu gospodarki łowieckiej i aktywnej ochronie przyrody. 

 
5. Wspieranie regionalnych wydawnictw łowieckich. 

 
6. Powołanie przez Naczelną Radę Łowiecką odrębnej komisji ds. edukacji dzieci i 

młodzieży, której podstawowym zadaniem powinno być: 
 

a) wspieranie wydawania przez wydawnictwo „Łowiec Polski” i  
łowieckich wydawnictw regionalnych książek i różnych materiałów 
edukacyjnych. 

 
b) organizowanie lub współorganizowanie różnego typu konkursów, 

olimpiad i prelekcji w szkołach, na uczelniach (w tym np. na uniwersytetach 
trzeciego wieku) wspólnie z okręgami PZŁ w ramach spójnego programu 
krajowego. 

 
7. Dalszy rozwój integracji polujących kobiet i aktywne wspieranie ich działalności na 

niwie łowieckiej. 
 
8. Popieranie organizacji Targów łowiectwa, strzelectwa i rekreacji w różnych regionach 

kraju. 
 

9. Organizowanie i aktywne wspieranie wszelkich działań promujących łowiectwo i Polski 
Związek Łowiecki wśród społeczeństwa, np. poprzez organizację okręgowych i 
centralnych „Dni kultury łowieckiej” w formie festynów, z wykorzystaniem parad 
sztandarowych, zespołów muzyki myśliwskiej, promocją dziczyzny, wystaw, pokazów 
sokolniczych i kynologicznych, konkursów, prezentacji twórczości o tematyce 
przyrodniczo-łowieckiej, itp. 

 
                                              Rozdział VIII 
 
                            I N F O R M A T Y Z A C J A 
 
 W dziedzinie informatyzacji, niezmiernie ważnej dla sprawnego zarządzania 
działalnością, zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką i Zarząd Główny PZŁ do podjęcia 
działań mających na celu: 
 



1. Dokonanie szczegółowej weryfikacji wszelkich, dotychczas zawartych umów i 
zamówień zamówień celu obniżenia rzeczywistych kosztów w tym zakresie. 

 
2. Jak najszybsze, ostateczne wdrożenie całościowego systemu 
     informatycznego dla kół łowieckich, umożliwiającego dostęp do tego  
     systemu wszystkim członkom PZŁ na poziomie podstawowym. 
 
                                              Rozdział IX 
 
                               S P R A W Y   R Ó Ż N E  

 
1. Zjazd stwierdza, że w sposób niewystarczający były realizowane uchwały poprzednich 

Krajowych Zjazdów Delegatów PZŁ (w tym XXII i XXIII KZD). W związku z tym, 
Naczelna Rada Łowiecka powinna dokonać ich weryfikacji i przyjąć do ewentualnej 
realizacji te wnioski, które nie są sprzeczne z niniejszą uchwałą oraz obowiązującym 
prawem. 

 
2. XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w związku z dużą ilością wniosków, postulatów i 

propozycji, które wpłynęły do zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków, przekazuje je 
Naczelnej Radzie Łowieckiej i Zarządowi Głównemu PZŁ do szczegółowej analizy i 
ewentualnej ich realizacji w bieżącej działalności, w zależności od możliwości 
prawnych i organizacyjno-finansowych. 

 
 
 
                                                                

 
 

                 


