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Ogłoszona nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie daje nadzieję poszkodowanym 

właścicielom i posiadaczom gruntów na rzetelne szacowania, a co za tym idzie należne 
odszkodowania za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych. 
By jednak ów cel, który przyświecał wprowadzanym zmianom, zrealizować niezbędni są 
obiektywni szacujący. Zgodnie z zapisami noweli ustawy, będą nimi przedstawiciele 
wojewody. Biorca pod uwagę realia, zachodzi pytanie czy owymi przedstawicielami nie będą 
członkowie kół łowieckich, gdyż to to gremium było przez wiele lat jedynym prawnie 
upoważnionym podmiotem do szacowania w/w szkód? Oczywiście nie uważamy by z 
założenia były to osoby nieobiektywne w szacowaniu, ale biorąc pod uwagę nastroje 
społeczne i emocje jakie w ostatnich latach towarzyszyły szacowaniom „szkód łowieckich” 
należy szukać rozwiązań jak najbardziej neutralnych. Dlatego też proponujemy by rolę 
szacujących przejęli pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Za trafnością wskazanego rozwiązania przemawia, naszym zdaniem, fakt iż 
państwowe jednostki doradztwa dysponują kadrą doświadczonych specjalistów w zakresie 
upraw rolniczych, mających rozeznanie terenowe i znających specyfikę danego obszaru. 
Proponowane rozwiązanie wpisuje się także w planowane zmiany w zarządzaniu Ośrodkami 
Doradztwa Rolniczego i daje możliwość ich rozwoju. To instytucje z wieloletnim 
doświadczeniem, mające zaplecze kadrowe i techniczne, jednak od kilku lat borykające się z 
problemami finansowymi. Środki przeznaczone na obsługę szacowania mogłyby pomóc w 
poprawie tej sytuacji, a co najważniejsze byłyby dobrze wykorzystane.

Mamy nadzieję, że przedstawiona propozycja spotka się z przychylnością Pana 
Ministra i będzie pomocna przy opracowywaniu rozwiązań wdrażających w życie 
przedmiotową ustawę.
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