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Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 20 
 

 
 

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 października 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 Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
26 sierpnia 1997 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz.U. Nr 103, poz. 
657) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Dowód członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego potwierdza następujące 
rodzaje uprawnień, w zależności od ich uzyskania: 

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

2) selekcjonerskie - uprawniające do odstrzału 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 pozytywnym egzaminu przed komisja 
egzaminacyjną, 

2) selekcjonerskich - jest posiadanie uprawnień podstawowych przez co 
najmniej 3 lata, odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polskie 
Związek Łowiecki oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 
przed komisją egzaminacyjną. 

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 wykształcenie o specjalności 
łowieckiej, 
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3) strażnicy łowieccy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie krócej 
niż 2 lata, 

4) cudzoziemcy posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do 
wykonywania polowania w innym państwie, 

5) osoby, które uprzednio utraciły członkostwo 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 podstawowych gatunków zwierząt prawnie 
chronionych, 

4) biologii podstawowych gatunków zwierząt łownych, 

5) wszystkich dozwolonych rodzajów broni i amunicji myśliwskiej, 
przyrządów optycznych oraz podstawowego wyposażenia 
myśliwskiego, 

6) zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską, 

7) podstawowych chorób zwierząt łownych i sposobów ich 
rozpoznawania oraz kynologii myśliwskiej, 

8) zasad etyki oraz tradycji i języka myśliwskiego, 

9) zasad obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania 
dziczyzny i preparowania trofeów, 

10) zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej. 

2. Zakres egzaminu dla uzyskania uprawnień selekcjonerskich obejmuje 
znajomość: 

1) kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej, 

2) praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej 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 opinia lub dokument 
upoważniający do zwolnienia ze stażu, a w przypadku egzaminu 
selekcjonerskiego - dowód posiadania uprawnień podstawowych przez 
okres co najmniej 3 lat, 

3) zaświadczenie o odbytym szkoleniu przeprowadzonym przez Polskie 
Związek Łowiecki.”; 
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4) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku negatywnego wyniku któregokolwiek z wymienionych w 
ust. 3 części egzaminu, zdającemu przysługuje prawo do jednej poprawki z 
tej części, w terminie wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną.”; 

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby przystępujące do części pisemnej egzaminu zgłaszają się w 
terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji i 
wypełniają w obecności komisji arkusze testowe. Czas trwania testu nie 
może przekraczać trzech godzin. Osoba, która zaliczyła test, jest 
dopuszczona do części ustnej. Pytania testowe opracowuje Polski Związek 
Łowiecki.” 

 

§ 2. 

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

 


