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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Stanisława Gawłowskiego, Janusza Gromka 

i Joannę Sekułę na 35. posiedzeniu Senatu w dniu 12 stycznia 2022 r. w sprawie Wystawy Światowej 

Łowiectwa i Przyrody – "One with Nature" ("Wspólnie z naturą") 2021 r. znak BPS/043-35-1421/22, 

przedstawiam poniższe informacje.

Na wstępie chciałbym wskazać, że Światowa Wystawa Łowiecka „One With Nature 2021” (dalej 

wystawa), której organizatorem był Rząd Węgier, odbyła się w dniach 25 września – 15 października 

2021 r. w Budapeszcie. Było to największe na świecie wydarzenie tego rodzaju od 1971 r. Polska była 

jednym z państw, które w trakcie wystawy zaprezentowały swój dorobek w dziedzinach tradycji oraz 

kultury łowieckiej oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony przyrody i zagrożonych gatunków. 

Polski pawilon cieszył się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających i uznaniem ze strony 

organizatorów wystawy. W odróżnieniu od pozostałych Państw biorących udział w wystawie, które 

zaprezentowały jedynie swój dorobek w dziedzinie łowiectwa i trofeistyki – ograniczając swoje 

ekspozycje do ekspozycji trofeów łowieckich, Polska postawiła szczególny nacisk na prezentację 

działań podejmowanych na rzecz ochrony przyrody, w szczególności w zakresie ochrony zagrożonych 

gatunków zwierząt, a także na edukację dzieci i młodzieży, a także promocję dziczyzny, jako źródło 

zdrowej i ekologicznej żywności. Polski pawilon był jedynym, gdzie przez cały okres trwania wystawy 

prowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz umożliwiano odwiedzającym degustację polskiej 

dziczyzny.



Odnośnie udziału polskiej delegacji i poniesionych kosztów informuję, że delegacja Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska liczyła łącznie 10 osób (9 pracowników ministerstwa i tłumacz). Koszt delegacji 

wyniósł 46 467,26 zł. W delegacji brali udział m. in.: Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Klimatu i Środowiska, Michał Graczyk – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa, Maciej Szmit 

– Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa, Janusz Łogożny – Zastępca Dyrektora 

Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa, Monika Sapieżyńska – naczelnik, Hubert Hamulecki – 

naczelnik, Bożena Adamska – naczelnik. Dodatkowo w delegacji uczestniczyło 18 przedstawicieli 

Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu (3 opiekunów i 15 uczniów). Koszty wyjazdu przedstawicieli 

Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu pokryło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które wynosiły 46 

920,37 zł. 

W zakresie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe) 

do Budapesztu wyjeżdżało łącznie 35 osób – pracowników Lasów Państwowych, w tym w oficjalnej 

delegacji ze strony Lasów Państwowych wzięli udział: Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych oraz Marek Roman, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. 

Koszt delegacji zagranicznych w przypadku obu dyrektorów wyniósł 6221 zł. Łączny koszt 

przygotowania i demontażu polskiej ekspozycji zamknął się w kwocie 614 700 zł.

W zakresie Polskiego Związku Łowieckiego w delegacji uczestniczyli Paweł Lisiak – Łowczy Krajowy, 

Ewa Kraska – członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Damian Przestacki – 

członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Ponadto pracownicy Polskiego Związku 

Łowieckiego brali udział w pracach związanych z powstaniem i funkcjonowaniem polskiego pawilonu 

podczas Wystawy. Łączna suma poniesionych przez Polski Związek Łowiecki kosztów w związku z 

Wystawą wyniosła 249 604,68 zł. Należy podkreślić, że wydatkowana kwota pochodziła ze środków 

własnych Polskiego Związku Łowieckiego.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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