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PETYCJA 
 

Szanowna Pani Minister, 

zwracam się z petycją o zmianę przepisów w sytuacji kiedy zarządca lub dzierżawca 

obwodu łowieckiego jest bezczynny w zakresie obowiązków związanych z szacowaniem 

szkód łowieckich. Bezczynność może przybrać formę: 1) Braku przeprowadzenia 

oględzin lub szacowania ostatecznego, 2) Dostarczenia protokołu oględzin lub 

szacowania ostatecznego. 

Aktualnie wnioskujący o szacowanie szkód łowieckich nie posiada wystarczających 

narzędzi, aby zmusić podmiot odpowiedzialny za szacowanie do działania, jeśli pozostaje 

on bezczynny w wyżej wymienionych kwestiach. Brak reakcji dzierżawcy lub zarządcy 

obwodu łowieckiego nie wiąże się z żadną sankcją. 

Można spotkać różne rozwiązania, jeśli mamy przypadek bezczynność w szacowaniu 

szkód łowieckich. Są to jednak w mojej ocenie rozwiązania niewystarczające. 

Zdarza się, że w braku reakcji koła łowieckiego na wniosek o dokonanie szacowania 

pokrzywdzony składa odwołanie lub skargę do nadleśniczego. Nadleśniczy w takim 

przypadku wszczyna postępowanie odwoławcze. Jednak w takiej sytuacji nie może być 

mowy o postępowaniu odwoławczym, jeśli nie było protokołu oględzin, ponieważ to od 

protokołu dokonuje się odwołania. Na jakiej podstawie nadleśniczy wszczyna takie 

postępowanie? 



Kolejna praktyka: Sądownictwo administracyjne powoli staje na stanowisku, że 

zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego, w ramach szacowania szkód łowieckich, 

należy traktować jak organ administracji. Przykłady sentencji z orzeczeń: 

1. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2020 r., 

II OSK 865/20: 

Sporządzenie protokołu, o którym mowa w art. 46a ust. 4 i sporządzenie 

protokołu, o jakim mowa w art. 46c ust. 5 Prawa łowieckiego, są czynnościami z 

zakresu administracji publicznej dotyczącymi obowiązków i uprawnień 

wynikających z przepisów prawa, o jakich mowa w art. 3 § 2 pkt 4 Prawa o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2022 r., I OSK 

1572/21: 

Protokół oględzin, jak i protokół szacowania ostatecznego szkody łowieckiej, jest 

czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą obowiązków i uprawnień 

wynikających z przepisów prawa, o jakich mowa w art. 3 § 2 pkt 4 Prawa o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Oznacza to również, że bierność 

podmiotu zobowiązanego do sporządzenia takiego protokołu może być 

przedmiotem skargi do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 ww. 

ustawy. 

3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2022 r., I OSK 

885/21: 

Mimo że koło łowieckie nie jest organem władzy publicznej w znaczeniu 

ustrojowym, to należy je traktować jako organ administracji w znaczeniu 

funkcjonalnym. Wobec tego uznać należało, że koło łowieckie działa w tym 

przypadku jako organ pierwszej instancji w znaczeniu funkcjonalnym. Brak 

bowiem możliwości kontroli sądu administracyjnego nad czynnościami (a także 

zaniechaniem dokonania czynności) na poszczególnych etapach poprzedzających 

wniesienie powództwa do sądu powszechnego, a więc na etapie szacowania 

szkód łowieckich, uniemożliwiłby stronie dochodzenie roszczeń 

odszkodowawczych przed sądem cywilnym, co jest niedopuszczalne w 

demokratycznym państwie prawa. 

4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2022 r., I OSK 1896/21: 

Kontrola aktów i czynności poprzedzających wydanie decyzji, o której mowa w 

art. 46e Prawa łowieckiego (ustalenie wysokości odszkodowania), należy do 



sądów administracyjnych i ostatecznie te sądy muszą wypracować zasady 

efektywnej kontroli tego etapu postępowania o ustalenie odszkodowania za 

szkody łowieckie. 

Przychylam się do wyżej wymienionych stanowisk sądów administracyjnych. 

W ramach szacowania szkód łowieckich powinna istnieć możliwość wnoszenia skarg na 

bezczynność dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.  

Widzę jednak luki takiego stanowiska. Skarga na bezczynność organu do WSA 

wymaga wyczerpania ścieżki ponagleń. Jednak ponaglenie wnosi się za pośrednictwem 

organu, który prowadzi postępowanie, czyli w tym przypadku zarządcy lub dzierżawcy 

obwodu łowieckiego (art. 37 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Obowiązek 

stosowania przepisów KPA do etapu szacowania przez dzierżawcę albo zarządcę 

obwodu łowieckiego nie jest wprost przewidziany w przepisach Prawa Łowieckiego. Co 

więcej, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawsze może oprzeć się na art. 

49a ust. 1 Prawa Łowieckiego, czyli w zakresie nieuregulowanym w ustawie lub 

przepisach wydanych na jej podstawie, do postępowania prowadzonego przez 

nadleśniczego lub dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. Czytając ten przepis a contrario: jeśli KPA stosuje się na etapie 

odwoławczym, to nie stosuje się na etapie pierwszego szacowania/oględzin. 

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który 

prowadzi dane postępowanie. Jaki będzie organ wyższego stopnia w przypadku 

szacowania szkód łowieckich? Nadleśniczy, Zarząd Okręgowy PZŁ, Polski Związek 

Łowiecki czy Minister właściwy ds. łowiectwa? W mojej ocenie będzie to nadleśniczy, ale 

czy ma on wyraźne podstawy prawne do stania się takim organem? A jeśli tak, czy 

poszczególni nadleśniczy zdają sobie sprawę ze swojej roli? 

Zastosowanie ponagleń w szacowaniu szkód łowieckich wydaje się dobrym 

rozwiązaniem. Wymaga ono jednak zmiany obecnych przepisów, aby wszystkie 

podmioty zdawały sobie sprawę ze swoich obowiązków i praw. Aktualnie można 

zasłaniać się licznymi lukami prawnymi, a powoływanie się na orzeczenia sądowe nie 

każdego przekonuje. 

Należy również przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 lipca 

2021 r., III CZP 48/20. Uchwała ta wskazywała na liczne niedopowiedzenia, które 



zawiera tryb szacowania szkód łowieckich. Uchwała ta stoi również na stanowisku, że 

niewykonanie przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego obowiązków 

wynikających z art. 46 - 46c ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) i niesporządzenie protokołu, o którym mowa w art. 46d 

ust. 1 w zw. z art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5 tej ustawy, nie zamyka - po wydaniu 

decyzji przewidzianej w art. 46e ust. 1 ustawy - drogi sądowej w sprawie o naprawienie 

szkody łowieckiej. Uchwała ta wypełnia lukę, jednak bardziej zasadne wydaje się, aby 

kwestię bezczynności dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego została 

kompleksowo uregulowana w przepisach Prawa Łowieckiego. 

W świetle przedstawionych argumentów mam nadzieję, że moja petycja zostanie 

rozpatrzona pozytywnie. 

 

 Z wyrazami szacunku 

  


