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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana petycję z 12 grudnia 2018 r., skierowaną do Pana Jarosława Sachajki 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie konieczności nowelizacji ustawy – 
Prawo łowieckie, Departament Leśnictwa przedstawia następujące stanowisko.

Po przeanalizowaniu zawartej w petycji koncepcji zmiany ustawy – Prawo łowieckie odnośnie 
umożliwienia rozliczania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, które powstały 
przed nowelizacją ustawy – Prawo łowieckie, przez centralę Polskiego Związku Łowieckiego oraz 
wprowadzenia możliwości odzyskania poniesionych kosztów w drodze regresu do koła łowieckiego, 
Ministerstwo Środowiska nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zmian w tym zakresie. 

Przepisy dotyczące ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez Polski Związek Łowiecki  
za zobowiązania koła łowieckiego z tytułu odszkodowań, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy – 
Prawo łowieckie oraz prawa do roszczenia regresowego PZŁ do członków zarządu koła łowieckiego, 
zostały wprowadzone w nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie z 22 marca 2018 r. (Dz. U. poz. 651) 
i weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. Jednocześnie nakładanie dodatkowych obowiązków 
w zakresie wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie na Polski Związek Łowiecki w drodze ustawy 
nie może być prowadzone wstecz.

Propozycja przejęcia obwodu łowieckiego w przypadku braku rekompensowania 
poniesionych na odszkodowania łowieckie kosztów również nie znajduje naszego uzasadnienia. 
Wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby trudne do wykonania w praktyce z uwagi na istniejące 
uregulowania prawne w zakresie dzierżawienia obwodów łowieckich. Wydaje się także, że propozycja 
odbierania obwodów łowieckich jedynie w sytuacji występowania problemów z wypłatą odszkodowań 
za szkody łowieckie jest niewystarczająca. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą – Prawo łowieckie 
uzasadnioną podstawą rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego może być negatywna 
ocena całokształtu gospodarki łowieckiej prowadzonej przez dane koło łowieckie, 
czy nieusprawiedliwione niezrealizowanie planu pozyskania zwierzyny grubej w trzech łowieckich 
latach gospodarczych. 

Odnosząc się do propozycji nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie polegającej 
na wprowadzeniu odpowiedzialności karnej 3-5 lat pozbawienia wolności przez zarząd koła 
łowieckiego w sytuacji, gdy koło uporczywie nie wykonuje obowiązków związanych z szacowaniem 
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szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, uważamy że również 
ta koncepcja nie ma racjonalnego uzasadnienia. Osoby fizyczne, będące członkami zarządu koła 
łowieckiego, które pełnią te funkcje społecznie, nie mogą odpowiadać karnie za działania realizowane 
przez dane koło łowieckie. Jednocześnie obowiązek szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych 
wyrządzonych przez określone gatunki zwierząt łownych został nałożony w ustawie – Prawo 
łowieckie na dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. W związku z powyższym ewentualne 
sankcje za nieprawidłowości dotyczące szacowania szkód powinny dotyczyć dzierżawcy lub zarządcy 
obwodu łowieckiego, a nie osób fizycznych wchodzących w skład organów koła łowieckiego.

Z poważaniem i leśnym pozdrowieniem „Darz Bór”

Jacek Sagan
Dyrektor
Departament Leśnictwa
/ – podpisany cyfrowo/
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