
Suwałki, dnia 25 sierpnia 2018 r. 

UCHWAŁA  
V OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZŁ 

W SUWAŁKACH 

 

1. Z uwagi na wysoką liczebność populacji łosia przekraczająca 3 tys. 

osobników, wysokie szkody wyrządzane przez łosie oraz groźne w 

skutkach kolizje drogowe z udziałem łosia, wnioskuje się do Ministra 

Środowiska o zniesienie moratorium na jego odstrzał. 

 

2. Wnioskuje się do Naczelnej Rady Łowieckiej o zawieszenie 

obowiązywania nowych zasad selekcji osobniczej i populacyjnej oraz 

kryteriów odstrzału zwierzyny płowej i muflonów przyjętych przez 

Naczelną Radę Łowiecką w dniu 15 grudnia 2015 r.. nowe zasady i kryteria 

nie wpłyną pozytywnie na użytkowanie łowieckie tych populacji i na 

poprawę jakości populacyjnej i osobniczej. 

 

3. Z uwagi na wysokie zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w 

populacji dziczej na obszarze całego Suwalskiego Okręgu PZŁ 

kontynuować dalszą redukcję dzików do poziomu 0,1 osob/1km² 

 

4. Z uwagi na bardzo wysoki stan wilka w Polsce (szacowana liczebność to 

ok. 3 tys. osobników, w tym na terenie Suwalskiego Okręgu PZŁ 250 

osobników) i jego silną presję na zwierzynę i zwierzęta gospodarskie 

wnioskuje się do Ministra Środowiska o przyjęcie nowej strategii jego 

czynnej ochrony w Polsce. 

 

5. Kontynuować współpracę z dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie 

edukacji przyrodniczej. Edukacja przyrodnicza powinna stanowić ważny 

element w działalności suwalskiej organizacji PZŁ. 

 

6. Z uwagi na rosnącą falę krytyki wobec myśliwych i Zrzeszenia uaktywnić 

działania i wypracować właściwy model promocji łowiectwa wśród 

społeczeństwa. Aktywnie uczestniczyć w realizacji społecznych 

programów na rzecz ochrony  środowiska przyrodniczego. 

 

7. Przywrócić zmienione Prawem Łowieckim ograniczenia w zakresie 

szkolenia psów myśliwskich. 

 



8. Wnioskuje się o zmianę dotychczasowego zapisu prawnego 

przywracającego udział niepełnoletnich w polowaniach. 

 

9. Kontynuować współpracę z administracją państwową i samorządową,  

administracją Lasów Państwowych, organizacjami społecznymi w zakresie 

ekologii i ochrony przyrody.  

 

10. W projekcie nowego Statutu PZŁ określić zasady funkcjonowania koła 

łowieckiego w nowych realiach zmienionego Prawa łowieckiego i 

zmieniającej się rzeczywistości jako podstawowego i najważniejszego 

ogniska w Polskim Związku Łowieckim. Zabezpieczać i wspierać 

działalność kół łowieckich. 

 

11. Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Łowieckiej w 

Suwałkach za okres 2015 – 2018 (do 30 kwietnia br.). 

 

 

Przewodniczący Zjazdu 

    Wacław Olszewski 


