
ZASADY ETYKI ŁOWIECKIEJ 

  

1. Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim realizują w sposób świadomy i dobrowolny jego 
zadania statutowe oraz przyjmują na siebie obowiązki etyczne. 
 
2. Myśliwy postępuje zgodnie z obowiązującym prawem łowieckim, a także przestrzega przepisów  
statutowych i regulaminowych. 
 
3. Myśliwy świadomy jest bogatego dorobku polskiego łowiectwa i godnie reprezentuje go                    
w społeczeństwie oraz wśród myśliwych z innych krajów. 
  
4. Myśliwy dba o pozytywny wizerunek łowiectwa, a swoim postępowaniem przyczynia się                  
do kształtowania dobrej opinii o Polskim Związku Łowieckim i jego członkach. W kontaktach ze 
społeczeństwem popularyzuje wiedzę o łowiectwie, stara się dla niego pozyskać sprzymierzeńców, 
zwłaszcza wśród młodzieży i ludności zamieszkałej w obrębie łowisk. Myśliwy wrażliwy jest na 
problemy społeczności lokalnych i w miarę możliwości stara się pomóc w ich rozwiązywaniu.  
 
5. Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. 
 
6. Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego 
godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej. W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała 
z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami. Okazuje szacunek 
dla ich pracy oraz unika wyrządzania szkód na polach i w lasach, pomaga w zapobieganiu szkodom 
wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną, a swoim  
zachowaniem stwarza atmosferę wzajemnej życzliwości. 
  
7. Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość 
o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną. W przypadku zauważonych nieprawidłowości 
nie pozostaje wobec nich obojętny.  
 
8. Myśliwy szanuje prawo do życia zwierząt, postępuje w stosunku do nich etycznie, chroni przed 
zagrożeniami, poluje na gatunki łowne w terminach i liczbie określonych planem hodowlano-
łowieckim, dba o ciągłość zachowania zwierzostanów, przeciwdziała szkodnictwu oraz kłusownictwu. 
 
9. Myśliwy wykonując polowanie przestrzega zasad selekcji zwierzyny. 
 
10. Myśliwy nie szuka w łowiectwie korzyści materialnych, myślistwo bowiem nie może być środkiem 
do ich osiągania. Największą satysfakcję myśliwemu dają obcowanie z przyrodą, przeżycia łowieckie 
oraz zadowolenie ze współdziałania w gronie myśliwych.  
 
11. Myśliwy dba o dobrą atmosferę w życiu organizacyjnym i na polowaniu, a w postępowaniu 
przestrzega zasady równości wszystkich członków PZŁ. 
  
12. Myśliwy w działalności organizacyjnej podporządkowuje się organom Zrzeszenia oraz poleceniom  
wydawanym przez osoby funkcyjne, a także korzysta z rad starszych i doświadczonych myśliwych. 
 
13. Myśliwy obowiązki wykonuje rzetelnie, w szczególności: dba o mienie Zrzeszenia, solidarnie 
uczestniczy we wszystkich pracach organizacyjnych w miarę możliwości fizycznych, sprawności, 
wiedzy i umiejętności. 
  
14. Myśliwy stara się być kompetentny i odpowiedzialny, pogłębiać wiedzę łowiecką, w szczególności 
dotyczącą ekologii, gospodarki oraz kultury. W życiu organizacyjnym posługuje się tradycyjnym 
językiem łowieckim, doskonaląc jego znajomość w mowie i piśmie. 
 
15. Członkowie PZŁ troszczą się o wychowanie kolejnych pokoleń etycznych myśliwych. Dostrzegają 
potrzebę przekazania stażystom i młodym myśliwym autentycznych wartości łowiectwa. Mniej 
doświadczonym myśliwym służą radą i pomocą. 
 
16. Myśliwi w stosunku do uczestników polowań są koleżeńscy i życzliwi. Pomocników polowań 
traktują z szacunkiem i troską oraz zapewniają im posiłek oraz odpoczynek. 



 
17. Posiadanie i używanie broni nakłada na myśliwego poczucie szczególnej odpowiedzialności. 
Myśliwy dba o bezpieczeństwo użytkowania broni. Poluje zawsze ze sprawdzoną i sprawną bronią, 
jest świadomy własnych umiejętności strzeleckich, a za etyczny obowiązek uważa ich doskonalenie. 
Stosuje amunicję odpowiednią do danego rodzaju polowania i gatunku zwierzyny.  
 
18. Myśliwy podczas polowania zachowuje umiar i opanowanie, nie dopuszcza aby pasja myśliwska  
przerodziła się w zachłanność.  
 
19. Myśliwy powstrzymuje się od strzału w warunkach wątpliwych co do bezpieczeństwa otoczenia,  
wykluczających skuteczność upolowania zwierzyny, oraz w przypadku braku szansy ucieczki zwierza,  
lub możliwości jej podniesienia, a także w sytuacjach wątpliwych co do prawa pierwszeństwa strzału. 
 
20. Myśliwy zobowiązany jest do sprawdzenia skuteczności strzału lub ataku ptaka łowczego,           
do poszukiwania ranionej zwierzyny oraz jak najszybszego, humanitarnego skrócenia jej cierpień. 
 
21. Myśliwi szczególnym szacunkiem i taktowną opieką otaczają najstarszych wiekiem myśliwych,        
a także tych, którzy z powodu ograniczonej sprawności fizycznej nie mogą w pełni uczestniczyć          
w polowaniach oraz pracach gospodarczych. 
  
22. Myśliwi kultywują tradycje łowieckie, dbają o uroczystą oprawę polowań i wydarzeń łowieckich. 
Polowaniom towarzyszą zwyczaje i ceremoniał łowiecki, do których należą głównie: ślubowanie 
myśliwskie, chrzest myśliwski, pasowanie myśliwskie, dekorowanie „złomem”, odprawa myśliwych, 
pokot oraz stosowanie sygnałów myśliwskich. 
 
23. Na polowaniu myśliwy występuje w estetycznym ubiorze myśliwskim, a podczas oficjalnych 
spotkań i uroczystości w łowieckim stroju organizacyjnym.  
 
24. Myśliwy swoją obecnością i postępowaniem nie wprowadza nadmiernego niepokoju w łowisku, 
mając na uwadze, że stanowi ono naturalne środowisko zwierzyny.  
 
25. Myśliwi unikają sporów o upolowaną zwierzynę. W razie wystąpienia sporów rozstrzygają je          
w koleżeńskiej atmosferze, zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami. 
 
26. Myśliwy uznaje psa myśliwskiego za towarzysza i pomocnika łowów, otacza go opieką,              
dba o zaspokojenie jego potrzeb, nie zmusza do nadmiernego wysiłku. Starzejącemu się psu 
zapewnia byt i spokojną starość. 
 
27. Poszanowanie i godne obchodzenie się z upolowaną zwierzyną świadczą o kulturze myśliwego. 
Obowiązkiem myśliwego jest prawidłowe zabezpieczenie i zagospodarowanie tuszy zwierzyny.  
 
28. Myśliwy darzy trofea łowieckie poszanowaniem, prawidłowo je preparuje, konserwuje, przedstawia 
do oceny i wyceny medalowej, godnie eksponuje, udostępnia na wystawy łowieckie oraz w celach 
edukacyjnych. 
 
29. Myśliwy okazuje wrażliwość i niesie pomoc w walce ze skutkami klęsk żywiołowych i innych 
zdarzeń wpływających niekorzystnie na zwierzynę i środowisko. 
 
30. Wszelkie wątpliwości co do postępowania w życiu organizacyjnym i na polowaniach myśliwy 
rozstrzyga zgodnie z własnym sumieniu. 
 
 
 
 
 
Powy ższe zasady pochodz ą ze „Zbioru zasad etyki i tradycji łowieckiej”, któ ry został 
uchwalony przez NRŁ w dniu 11 grudnia 2012 roku. 


