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Szkody Łowieckie, Polski Związek Łowiecki .Prawo Łowieckie. 

Od 7 lat wskazujemy na nieprawidłowości w gospodarce łowieckiej w sprawach 
niewypłacania przez Koła Łowieckie szkód łowieckich polskim rolnikom. Nikt nas nie 
słuchał, a teraz wszyscy oczy ze zdziwienia podnoszą, że po audycie w PZŁ  są  takie 
malwersacje na miliony złotych. Z czyich pieniędzy ten majątek powstał, aby możliwe 
były malwersacje? Z pieniędzy rolników. 

W związku z tym domagamy się  niezwłocznej zmiany prawa łowieckiego, aby 
możliwym było rozliczenie szkód łowieckich powstałych sprzed nowelizacji prawa 
łowieckiego przez wypłatę  szkód przez Centralę  PZL, gdzie rolnicy mają  opinie biegłych 
o wysokości szkód. Po wypłacie PZL powinien mieć  prawo w drodze regresu odzyskać  
pieniądze z Koła Łowieckiego albo np. przejmuje obwód i w ten sposób zrekompensuje 
wyrównanie strat rolnikom. Zwracam uwagę, że poprzednie kierownictwo resortu 
rolnictwa nic rolnikom nie pomagało w walce o sprawiedliwe odszkodowania. Nawet 
uchwaloną  pod wpływem związków rolniczych zmianę  prawa łowieckiego z 2016r. nie 
wprowadzało w życie tylko, co roku odraczało to przez kolejne roczne vacatio legis 
ustawy. Otrzymać  sprawiedliwe odszkodowania nie pomagał  również  Minister Jan 
Szyszko, nie pomaga również  Minister Henryk Kowalczyk. Ministerstwo Środowiska nie 
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odpowiedziała nawet na pismo w zakresie szkód zbiorowych oraz nie odpowiedziało, 
dlaczego PZL narusza obowiązek ubezpieczenia obowiązkowego OC, i nie są  zawierane 
polisy obowiązkowe ubezpieczenia od szkód łowieckich. Jeżeli dalej tak będzie trzeba 
będzie wnioskować  o dymisję  Ministra Środowiska, gdyż  Minister Henryk Kowalczyk 
należycie nie sprawuje nadzoru nad PZL. Minister Środowiska miesiącami nie odpisuje 
na kierowane do niego wnioski o wyjaśnienia nadużyć. 

Nowe prawo łowiecki, które wprowadziło odpowiedzialność  za długi kół  łowieckich 
przez wszystkich członków koła już  działa. Jakość  szacowania szkód coraz bardziej 
zbliżona jest do prawdy. Szkody są  szacowane w terminie i koła same oferują  
przeprowadzenie rekultywacji na zniszczonych łąkach i pastwiskach. Często w kołach są  
członkowie będący magnaterią  ziemską  mającą  po kilka tysięcy hektarów stąd mają, 
czym rekultywować. Pojawiają  się  jednak patologie polegające na tym, że odwołania od 
szacunków rozpatruję  nadleśniczowie powiązani z kolami. Mamy pierwsze przypadki 
takich nadużyć, gdzie przy okazji zaniża się  kilkukrotnie odszkodowania. To jest zadanie 
dla Ministra Środowiska, aby te patologie likwidować, ale Ministerstwo tego nie robi. 
Mamy przykład, że takie kumoterstwo nastąpiło, stąd należało wznowić  postępowanie 
administracyjne i nadleśnictwo wyłączyć  ze sprawy. Dyrektor Lasów Państwowych 
stwierdził, że nie stosuje się  przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 
Ministerstwo Rolnictwo stwierdziło, że się  stosuje na skutek czego postępowanie zostało 
wznowione nadleśnictwo wyłączone, ą  nadleśnictwo nie mające powiązań  personalnych 
z kołem wyliczyło odszkodowanie kilka razy większe. Minister Środowiska nie sprawuje 
na nadleśnictwami w zakresie obowiązków prawa łowieckiego należytego nadzoru. 
Jedynie nowy Minister Rolnictwa Krzysztof Ardanowski w rozumie rolnictwo i 
widzę, że jest z nim współpraca, zobaczymy jak będzie dalej. 

Należy w trybie pilnym wprowadzić  zmianę  do prawa łowieckiego, polegającą  na 
odpowiedzialności karnej zarządu koła łowieckiego w sytuacji, gdy kolo łowieckie 
uporczywie nie wykonuje obowiązków z prawa łowieckiego w postaci likwidacji szkód 
łowieckich, narażając rolnika na stratę  wprowadzając zagrożenie karą  pozbawienia 
wolności minimum 3-5 lat. W moich sprawach niezapłaconych szkód łowieckich pomaga 
prokuratura, sądy i mam pierwszy wyrok z kosztami i odsetkami na prawie na 300 tys. zł. 
Jest to szkoda z wiosny 2015 roku, a zaraz mamy wiosnę  roku 2019. Prokuratura 
Krajowa w przestępstwa gospodarczych, oszustwach zaleciła podległym prokuratorom 
żądanie w sprawach sądowych wymiarów następujących kar: 

3 lata dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość  przekracza 200 000 złotych, 
tzw. znaczną  szkodę  majątkową  (art. 115 par. 7 kodeksu karnego), 

5 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość  przekracza 1 000 000 złotych, 
tzw. szkodę  w wielkich rozmiarach (art. 115 par. 7a kodeksu karnego), 

W mojej sytuacji szkody to ponad 1 mln zł, a więc zgodnie z wytycznymi Ministra 
Zbigniewa Ziobry prokuratura winna żądać  minimum 5 lat. Tylko takiego 
przestępstwa nie ma, stad należy je szybko wprowadzić  do praw wieckiego. 
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Profesor Zygmunt Pejsak, ASF: 

Panie profesorze Pan mówi nieprawdę  znamy sprawę  Rolnika spod Wysokiego 
Mazowiecka. Pana wypowiedzi w prasie rolniczej o nim są  żenujące. Kontrolujemy 
sprawę  karną  przeciwko Panu i nasza organizacja będzie w niej uczestniczyć  na prawach 
strony. Nie daliśmy zniszczyć  tego rolnika, a sprawę  rozliczymy do końca. 

W powyższej sprawie na rozprawie nawet Sąd stwierdził, Ze nie wierzy, że takie słowa 
mógł  wypowiedzieć  profesor z takim autorytetem, lecz tygodnik rolniczy twierdzi, Ze 
takie były Pana wypowiedzi, a oni to tylko opublikowali. 

Ja nie hoduję  świń, ale znam sprawy ASF, bo jestem z Podlasia niedaleko Gródka gdzie 
było drugie ognisko ASF. Pamiętam Pana słowa z 2014 i 2015 tu w tej Sali Pan mówił, 
ze dziki to nie problem. Panie profesorze my nie chcemy tego słuchać  my sami wiemy 
jak ASF, zlikwidować, tylko za Pana wywodami poprzednie kierownictwa resortu nie 
chciały z rolnikami w zakresie likwidacji ASF współpracować. Obecny resort rolnictwa z 
nami współpracuje i ASF zlikwidujemy, tylko żeby Pan się  od tego daleko trzymał. 
Panowie nie ma, co tego słuchać  jedziemy do domu, a my rolnicy doprowadzimy i 
wyjaśnimy, kto odpowiada za niedopatrzenia w zakresie rozwoju ASF w Polsce, co 
spowodowało miliardy start w naszej gospodarce. 

Według rozdzielnika: 

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów; Aleje Ujazdowskie 1/3. 00-001 Warszawa 

2. Szanowny Pan Jan Krzys o inister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

() Szanowny Pan Henryk Kowalczyk Minister środowiska; ul. Wawe s zawa 

Szanowny Pan Tadeusz Romańczuk Senator RP, Sekretarz Stanu w MRiRW; ul. Wojska Polskiego 1, 17-100 Bielsk 
Podlaski. 

Centrale Rolniczych Związków Zawodowych 
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