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b) skreśla się ust. 2; 

9) w § 14 skreśla się wyrazy "określonym w upoważ
nieniu"; 

10) w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
,,1a. Polowanie zbiorowe może być wykonywane 

z udziałem zarówno naganki, jak i psów."; 

11) § 18 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 18. Nie wolno polować indywidualnie w dniu po
lowania zbiorowego na terenie, na którym ma 
się ono odbywać."; 

12) w § 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Organizujący polowanie zbiorowe oraz prowa

dzący to polowanie odpowiedzialni są za za
opatrzenie w wierzchnie okrycie naganiaczy, 
zapewniające dobrą widoczność naganiaczy 
przez myśliwych."; 

13) w § 21 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "zwierzynę" sta
wia się przecinek, po którym dodaje się wyrazy 
"w jakiej ilości"; 

14) w § 31 wprowadza się następujące zmiany: 
a) w pkt 1 po wyrazie "linii" dodaje się wyrazy: 

"i na flankach", 
b) skreśla się pkt 2; 

15) w § 38: 
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

" 1. Na polowaniu zbiorowym broń wolno zała
dować dopiero po zajęciu stanowiska przed 
pierwszym pędzeniem. 

2. Na polowaniu zbiorowym myśliwy może od
dać strzał do zwierzyny dopiero po zajęciu 
stanowisk przez jego sąsiadów. 

3. Na polowaniu zbiorowym między pędzenia
mi myśliwy musi usunąć naboje z komór 
nabojowych przed zejściem ze stanowiska. 
Ponowne wprowadzenie nabojów do ko
mór nabojowych może nastąpić dopiero po 
zajęciu stanowiska w następnym pędze
niu.", 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,,3a. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed 
zejściem ze stanowiska, myśliwy musi broń 
rozładować." , 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Prowadzący polowanie powinien wyrywko
wo sprawdzać w czasie przerw w polowaniu, 
czy myśliwi usunęli naboje z komór nabojo
wych, a po jego zakończeniu, czy myśliwi 
rozładowali broń."; 

16) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Na polowaniu indywidualnym naciąganie przy

spiesznika może nastąpić dopiero po dokład
nym rozpoznaniu zwierzyny i złożeniu się do 
strzału; jeżeli strzał nie nastąpił, broń należy za
bezpieczyć przed możliwością oddania strzału, 
a następnie zwolnić przyspiesznik." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: J. Szyszko 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 30 grudnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. 

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 paź
dziernika 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, 
poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 80, 
poz. 491, Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884 oraz 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowi
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierp
nia 1997 r. w sprawie uprawnień do wykonywania po
lowania (Dz. U. Nr 103, poz. 657) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. 1. Dowód członkostwa Polskiego Związku Ło

wieckiego potwierdza następujące rodzaje 
uprawnień, w zależności od ich uzyskania: 

1) podstawowe - uprawniające do od
strzału zwierząt łownych, z wyjątkiem 
samców zwierzyny płowej, 

2) selekcjonerskie - uprawniające do od
strzału wszystkich zwierząt łownych. 

2. Warunkiem uzyskania uprawnień: 
1) podstawowych - jest odbycie rocznego 

stażu kandydackiego, odbycie szkolenia 
przeprowadzonego przez Polski Związek 
Łowiecki oraz złożenie z wynikiem pozy
tywnym egzaminu przed komisją egza
minacyjną, 

2) selekcjonerskich- jest posiadanie 
uprawnień podstawowych przez co naj
mniej 3 lata, odbycie szkolenia przepro-
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wadzonego przez Polski Związek Ło
wiecki oraz złożenie z wynikiem pozy
tywnym egzaminu przed komisją egza
minacyjną. 

3. Z odbycia stażu, o którym mowa w ust. 2 
pkt 1, zwolnione są: 
1) osoby posiadające wyższe lub średnie 

wykształcenie leśne, 

2) osoby posiadające inne wyższe wy
kształcenie o specjalności łowieckiej, 

3) strażnicy łowieccy zatrudnieni na pod
stawie umowy o pracę nie krócej niż 2 la
ta, 

4) cudzoziemcy posiadający prawo pobytu 
lub kartę stałego pobytu w Rzeczypo
spolitej Polskiej, jeżeli posiadają aktual
ne uprawnienia do wykonywania polo
wania w innym państwie, 

5) osoby, które uprzednio utraciły członko
stwo w Polskim Związku Łowieckim."; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 5. 1. Zakres egzaminu dla uzyskania uprawnień 

podstawowych obejmuje znajomość: 
1) przepisów prawa łowieckiego i struktury 

Polskiego Związku Łowieckiego, 
2) zasad wykonywania polowania, 
3) zasad ochrony przyrody i podstawo

wych gatunków zwierząt prawnie chro
nionych, 

4) biologii podstawowych gatunków zwie
rząt łownych, 

5) wszystkich dozwolonych rodzajów broni 
i amunicJI myśliwskiej, przyrządów 
optycznych oraz podstawowego wypo
sażenia myśliwskiego, 

6) zasad bezpiecznego i skutecznego po
sługiwania się bronią myśliwską, 

7) podstawowych chorób zwierząt łow

nych i sposobów ich rozpoznawania 
oraz kynologii myśliwskiej, 

8) zasad etyki oraz tradycji i języka myśliw
skiego, 
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9) zasad obchodzenia się z upolowaną 
zwierzyną, użytkowania dziczyzny i pre
parowania trofeów, 

10) zasad prowadzenia gospodarki łowiec
kiej. 

2. Zakres egzaminu dla uzyskania uprawnień 
selekcjonerskich obejmuje znajomość: 
1) kryteriów odstrzału selekcyjnego zwie

rzyny płowej, 
2) praktycznej oceny wieku zwierzyny pło

wej przed i po odstrzale, 
3) zasad prawidłowego gospodarowania 

populacjami zwierząt łownych, 
4) zasad oceny prawidłowości odstrzału 

oraz wyceny medalowej trofeów."; 

3) w § 6 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,2) zaświadczenie o odbytym stażu wraz z opinią 

lub dokument upoważniający do zwolnienia ze 
stażu, a w przypadku egzaminu selekcjoner
skiego - dowód posiadania uprawnień pod
stawowych przez okres co najmniej 3 lat, 

3) zaświadczenie o odbytym szkoleniu przepro
wadzonym przez Polski Związek Łowiecki."; 

4) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. W przypadku negatywnego wyniku którejkol

wiek z wymienionych w ust. 3 części egzaminu, 
zdającemu przysługuje prawo do jednej po
prawki z tej części, w terminie wyznaczonym 
przez komisję egzaminacyjną."; 

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Osoby przystępujące do części pisemnej egza

minu zgłaszają się w terminie i miejscu wyzna
czonym przez przewodniczącego komisji i wy
pełniają w obecności komisji arkusze testowe. 
Czas trwania testu nie może przekraczać trzech 
godzin. Osoba, która zaliczyła test, jest dopusz
czona do części ustnej. Pytania testowe opraco
wuje Polski Związek Łowiecki." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: J. Szyszko 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 30 grudnia 1998 r. 

w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. 

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. 

Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943 
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co na
stępuje: 




