
Art. 1. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372
i Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ∏owienie zwierzyny przy pomocy ptaków ∏ow-
czych”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rolnictwa oraz Paƒstwowej
Rady Ochrony Przyrody i Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego, ustali, w drodze
rozporzàdzenia, list´ gatunków zwierzàt
∏ownych, uwzgl´dniajàc podzia∏ na zwie-
rzyn´ p∏owà, grubà, drobnà oraz drapie˝-
niki.”;

3) w art. 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Gospodarka ∏owiecka prowadzona jest na

zasadach okreÊlonych w ustawie, w oparciu
o roczne plany ∏owieckie i wieloletnie ∏o-
wieckie plany hodowlane.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3e w brzmieniu:

„3a. Roczne plany ∏owieckie sporzàdzane sà
przez dzier˝awców obwodów ∏owieckich,
po zasi´gni´ciu opinii wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), i podlegajà zatwier-
dzeniu przez w∏aÊciwego nadleÊniczego
Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego La-
sy Paƒstwowe w uzgodnieniu z Polskim
Zwiàzkiem ¸owieckim.

3b. Roczne plany ∏owieckie w obwodach wy∏à-
czonych z wydzier˝awienia sporzàdzane sà
przez ich zarzàdców i podlegajà zatwier-
dzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji
Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego La-
sy Paƒstwowe.

3c. Roczne plany ∏owieckie dla:

1) obwodów ∏owieckich graniczàcych z par-
kami narodowymi opiniowane sà dodat-
kowo przez dyrektora parku narodowe-
go,

2) obwodów ∏owieckich, na terenie których
znajdujà si´ obr´by hodowlane, opinio-
wane sà dodatkowo, w zakresie pozyska-
nia pi˝maka i ∏yski przez uprawnionych
do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia
18 kwietnia 1995 r. o rybactwie Êródlàdo-

wym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750,
z póên. zm.1)). 

3d. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub
uzgodnienia w ca∏oÊci lub cz´Êci rocznego
planu ∏owieckiego zainteresowanemu
przys∏uguje odwo∏anie odpowiednio do
dyrektora regionalnej dyrekcji lub Dyrekto-
ra Generalnego Paƒstwowego Gospodar-
stwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe.

3e. Wieloletnie ∏owieckie plany hodowlane
sporzàdzajà dyrektorzy regionalnych dy-
rekcji Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊne-
go Lasy Paƒstwowe w uzgodnieniu z woje-
wodami i Polskim Zwiàzkiem ¸owieckim.”;

4) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zakaz — poza polowaniami i od∏owami, spraw-
dzianami pracy psów myÊliwskich, a tak˝e
szkoleniami ptaków ∏owczych, organizowany-
mi przez Polski Zwiàzek ¸owiecki — p∏oszenia,
chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabija-
nia zwierzyny,”;

5) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Dzier˝awcy i zarzàdcy obwodów ∏owiec-
kich mogà, po uzyskaniu zgody w∏aÊci-
ciela, posiadacza lub zarzàdcy gruntu,
wyznaczaç i oznakowywaç zakazem
wst´pu obszary stanowiàce ostoje zwie-
rzyny oraz wznosiç urzàdzenia zwiàzane
z prowadzeniem gospodarki ∏owieckiej.”;

6) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç ekwi-
walentu za zwierzyn´ bezprawnie pozyskanà,
podmioty w∏aÊciwe do zagospodarowania
w imieniu Skarbu Paƒstwa bezprawnie pozy-
skanej zwierzyny, pobrania Êrodków pocho-
dzàcych ze sprzeda˝y tusz oraz nale˝nego
ekwiwalentu, uwzgl´dniajàc sposób pozyska-
nia zwierzyny, jej gatunek, wielokrotnoÊç war-
toÊci rynkowej tuszy, a w przypadku samców
zwierzyny p∏owej tak˝e jej wartoÊç trofealnà.”;

7) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obwód ∏owiecki stanowi obszar gruntów o cià-
g∏ej powierzchni, zamkni´tej jego granicami,
nie mniejszy ni˝ trzy tysiàce hektarów, na któ-
rego obszarze istniejà warunki do prowadzenia
∏owiectwa.”;
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USTAWA

z dnia 17 czerwca 2004 r.

o zmianie ustawy — Prawo ∏owieckie

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229 oraz
z 2004 r. Nr 92, poz. 880.



8) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjàt-
kiem rezerwatów lub ich cz´Êci, w których na
obszarach wyznaczonych w planie ochrony
lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wy-
konywania polowania,”;

9) w art. 28: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obwody ∏owieckie wydzier˝awia si´ ko∏om
∏owieckim Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego,
z zastrze˝eniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Obwody ∏owieckie podlegajà wydzier˝a-
wieniu przez Polski Zwiàzek ¸owiecki tylko
wtedy, gdy ˝adne ko∏o ∏owieckie nie jest
zainteresowane ich dzier˝awieniem i tylko
do czasu z∏o˝enia oferty przez ko∏o ∏owiec-
kie.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po
zasi´gni´ciu opinii Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego, mo˝e, w drodze decyzji, wy∏à-
czyç obwody ∏owieckie z wydzier˝awiania
i przekazaç je na czas nie krótszy ni˝ 10 lat
w zarzàd z przeznaczeniem na oÊrodki ho-
dowli zwierzyny, w których — oprócz polo-
wania — realizowane sà cele zwiàzane
w szczególnoÊci z:

1) prowadzeniem wzorcowego zagospoda-
rowania ∏owisk, wdra˝aniem nowych
osiàgni´ç z zakresu ∏owiectwa,

2) prowadzeniem badaƒ naukowych,

3) odtwarzaniem populacji zanikajàcych ga-
tunków zwierzàt dziko ˝yjàcych,

4) hodowlà rodzimych gatunków zwierzàt
∏ownych w celu zasiedlania ∏owisk,

5) hodowlà zwierzàt ∏ownych szczególnie
po˝ytecznych w biocenozach leÊnych,

6) prowadzeniem szkoleƒ z zakresu ∏owiec-
twa.”;

10) w art. 29:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) obwody ∏owieckie znajdujàce si´ na terenie
wi´cej ni˝ jednego powiatu — starosta po-
wiatu, na terenie którego znajduje si´ naj-
wi´ksza cz´Êç obwodu ∏owieckiego.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Zasada okreÊlona w ust. 4 obowiàzuje tak˝e
w przypadku wy∏àczenia obwodu ∏owieckie-
go z wydzier˝awienia w trakcie trwania
umowy dzier˝awy.

6. W przypadku okreÊlonym w art. 28 ust. 1a
i przekazaniu przez Polski Zwiàzek ¸owiecki
dzier˝awionego obwodu ∏owieckiego ko∏u
∏owieckiemu, nast´puje rozliczenie mi´dzy

stronami obejmujàce zwrot nadp∏aconego
czynszu dzier˝awnego, nak∏adów poniesio-
nych na zagospodarowanie obwodu za
okres dzier˝awy obwodu ∏owieckiego przez
Polski Zwiàzek ¸owiecki, nie d∏u˝szy jednak
ni˝ 2 ostatnie lata.”;

11) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu: 

„Art. 29a. 1. Umowa dzier˝awy obwodu ∏owiec-
kiego w szczególnoÊci powinna za-
wieraç: 

1) numer i powierzchni´ obwodu ∏o-
wieckiego,

2) obszar gruntów leÊnych i polnych
wchodzàcych w sk∏ad obwodu ∏o-
wieckiego,

3) kategori´ obwodu ∏owieckiego,

4) wysokoÊç czynszu za dzier˝aw´ ob-
wodu ∏owieckiego i termin jego
p∏atnoÊci,

5) obowiàzki stron umowy,

6) zasady zastosowania odstrza∏u za-
st´pczego,

7) sposób i terminy rozliczeƒ mi´dzy
stronami umowy w przypadku jej
rozwiàzania.

2. Umowa dzier˝awy obwodu ∏owieckie-
go ulega rozwiàzaniu w przypadku:

1) wy∏àczenia obwodu ∏owieckiego
z wydzier˝awienia, 

2) rozwiàzania ko∏a ∏owieckiego,

3) zgodnego oÊwiadczenia stron.

3. W kwestiach nieuregulowanych w usta-
wie stosuje si´ przepisy Kodeksu cy-
wilnego dotyczàce dzier˝awy.”;

12) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Udzia∏ w kosztach, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´ w wysokoÊci czynszu za dzier-
˝aw´ obwodu ∏owieckiego, przy czym udzia∏
ten przypada w ca∏oÊci w∏aÊciwemu nadleÊnic-
twu.”;

13) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32. 1. Polski Zwiàzek ¸owiecki jest zrzesze-
niem osób fizycznych i prawnych, któ-
re prowadzà gospodark´ ∏owieckà po-
przez hodowl´ i pozyskiwanie zwierzy-
ny oraz dzia∏ajà na rzecz jej ochrony
poprzez regulacj´ liczebnoÊci popula-
cji zwierzàt ∏ownych.

2. Polski Zwiàzek ¸owiecki posiada oso-
bowoÊç prawnà. 

3. Polski Zwiàzek ¸owiecki oraz ko∏a ∏o-
wieckie dzia∏ajà na podstawie ustawy
oraz statutu uchwalonego przez Krajo-
wy Zjazd Delegatów Polskiego Zwiàz-
ku ¸owieckiego.
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4. Statut Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego
okreÊla w szczególnoÊci:

1) teren dzia∏ania i siedzib´ Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego,

2) sposób nabywania i utraty cz∏onko-
stwa w Polskim Zwiàzku ¸owieckim
oraz kole ∏owieckim, zasady przyna-
le˝noÊci do kó∏ ∏owieckich, przyczy-
ny utraty cz∏onkostwa oraz prawa
i obowiàzki cz∏onków, 

3) organy Polskiego Zwiàzku ¸owiec-
kiego oraz ko∏a ∏owieckiego, ich
kompetencje, tryb dokonywania ich
wyboru, zmiany bàdê uzupe∏nienia
sk∏adu,

4) zadania ko∏a ∏owieckiego i sposób
ich realizacji oraz zasady reprezen-
towania ko∏a ∏owieckiego,

5) fundusze i majàtek Polskiego Zwiàz-
ku ¸owieckiego oraz ko∏a ∏owieckie-
go, a tak˝e sposób ich tworzenia,
nabywania i zbywania,

6) warunki wa˝noÊci podejmowanych
przez organy Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego bàdê ko∏a ∏owieckiego
uchwa∏,

7) sposób ustanawiania sk∏adek cz∏on-
kowskich oraz wpisowego na rzecz
Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego i ko-
∏a ∏owieckiego,

8) zasady uchwalania i dokonywania
zmian statutu,

9) zasady post´powania wewnàtrzor-
ganizacyjnego,

10) wzory deklaracji cz∏onkowskich
w Polskim Zwiàzku ¸owieckim oraz
kole ∏owieckim,

11) sankcje dyscyplinarne za naruszenie
obowiàzków cz∏onkowskich,

12) warunki i sposób ∏àczenia si´, po-
dzia∏u, rozwiàzywania oraz likwida-
cji ko∏a ∏owieckiego.

5. Osoba fizyczna mo˝e zostaç cz∏onkiem
Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego, je˝eli:

1) jest pe∏noletnia,

2) korzysta z pe∏ni praw publicznych,

3) nie by∏a karana za przest´pstwa wy-
mienione w prawie ∏owieckim,

4) naby∏a uprawnienia do wykonywa-
nia polowania,

5) z∏o˝y∏a deklaracj´ i uiÊci∏a wpisowe. 

6. Cz∏onkowie Polskiego Zwiàzku ¸owiec-
kiego podlegajà obowiàzkowemu
ubezpieczeniu od nast´pstw nieszcz´-
Êliwych wypadków i od odpowiedzial-
noÊci cywilnej w zakresie czynnoÊci
zwiàzanych z gospodarkà ∏owieckà
i polowaniami.”;

14) art. 32a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32a. 1. Organami Polskiego Zwiàzku ¸owiec-
kiego sà: 

1) Krajowy Zjazd Delegatów Polskie-
go Zwiàzku ¸owieckiego, jako naj-
wy˝sza w∏adza Polskiego Zwiàzku
¸owieckiego, który tworzà, wy∏o-
nieni w wyborach poÊrednich,
przedstawiciele kó∏ ∏owieckich
i przedstawiciele cz∏onków niezrze-
szonych w ko∏ach ∏owieckich,

2) Naczelna Rada ¸owiecka, do zadaƒ
której nale˝y ustalanie kierunków
i planów dzia∏alnoÊci Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego mi´dzy Kra-
jowymi Zjazdami Delegatów oraz
realizacja innych zadaƒ przewidzia-
nych statutem, oraz Okr´gowe Ra-
dy ¸owieckie,

3) Zarzàd G∏ówny jako organ zarzà-
dzajàcy.

2. Zarzàd G∏ówny Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego reprezentuje Zwiàzek na ze-
wnàtrz.

3. Polski Zwiàzek ¸owiecki zobowiàzany
jest posiadaç organy kontroli we-
wn´trznej.

4. Statut Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego
mo˝e przewidywaç powo∏ywanie in-
nych organów krajowych i okr´go-
wych, które realizujà — na terenie
swego dzia∏ania — zadania okreÊlone
w art. 34.”;

15) w art. 33:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. OsobowoÊç prawnà ko∏a ∏owieckie nabywa-
jà i tracà z dniem nabycia lub utraty cz∏onko-
stwa w Polskim Zwiàzku ¸owieckim.

4. Wskazane statutem organy okr´gowe,
o których mowa w art. 32a ust. 4, koordynu-
jà i nadzorujà dzia∏alnoÊç kó∏ ∏owieckich
oraz cz∏onków — osób fizycznych niezrze-
szonych w ko∏ach ∏owieckich.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Organy, o których mowa w ust. 4, uchylajà,
w ramach nadzoru, sprzeczne z prawem
bàdê statutem Polskiego Zwiàzku ¸owieckie-
go uchwa∏y kó∏ ∏owieckich.

6. W sprawach nabycia lub utraty cz∏onkostwa
w Polskim Zwiàzku ¸owieckim oraz utraty
cz∏onkostwa w kole ∏owieckim zaintereso-
wany mo˝e — po wyczerpaniu post´powa-
nia wewnàtrzorganizacyjnego — dochodziç
swoich praw na drodze sàdowej.”;

16) po art. 33 dodaje si´ art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. Ko∏o ∏owieckie powinno liczyç co naj-
mniej 10 osób fizycznych b´dàcych
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cz∏onkami Polskiego Zwiàzku ¸owiec-
kiego.

2. Za∏o˝yciele ko∏a podpisujà i sk∏adajà
deklaracj´ cz∏onkowskà.

3. Za∏o˝yciele ko∏a, którzy podpisali
i z∏o˝yli deklaracj´, stajà si´ cz∏onka-
mi ko∏a z chwilà przyj´cia go do Pol-
skiego Zwiàzku ¸owieckiego.”;

17) w art. 34:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) ustalanie kierunków i zasad rozwoju ∏owiec-
twa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej
zwierzàt ∏ownych,”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) prowadzenie i popieranie hodowli u˝ytko-
wych psów myÊliwskich i ptaków ∏ow-
czych,”;

18) w art. 35 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Dzia∏alnoÊç Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego
jest finansowana z funduszy w∏asnych, wpiso-
wego, sk∏adek cz∏onkowskich, zapisów i daro-
wizn oraz dochodów z dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

2. Dochód z dzia∏alnoÊci gospodarczej Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego oraz kó∏ ∏owieckich s∏u˝y
wy∏àcznie realizacji ich celów statutowych i nie
mo˝e byç przeznaczony do podzia∏u mi´dzy
cz∏onków. Mienie Polskiego Zwiàzku ¸owiec-
kiego i kó∏ ∏owieckich nie podlega podzia∏owi
mi´dzy cz∏onków.”;

19) po art. 35 dodaje si´ art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego sprawuje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.

2. Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, 
z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055) regulujàce zasady
nadzoru nad stowarzyszeniami sto-
suje si´ odpowiednio do nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego.”;

20) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tworzy si´ Paƒstwowà Stra˝ ¸owieckà jako
umundurowanà, uzbrojonà i wyposa˝onà
w terenowe, oznakowane Êrodki transportu
formacj´ podleg∏à wojewodzie.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Koordynacj´ dzia∏aƒ Paƒstwowej Stra˝y
¸owieckiej na obszarze województwa w za-
kresie realizacji zadaƒ, o których mowa
w art. 37 ust. 1, prowadzi komendant woje-

wódzki Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej po-
wo∏ywany przez wojewod´.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Dzier˝awcy i zarzàdcy obwodów ∏owieckich
majà obowiàzek zatrudniç lub powo∏aç co
najmniej jednego stra˝nika, którego zada-
niem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie
gospodarki ∏owieckiej.

3. Stra˝ ∏owieckà stanowià:

1) Paƒstwowa Stra˝ ¸owiecka,

2) stra˝nicy ∏owieccy powo∏ywani lub za-
trudniani przez dzier˝awców i zarzàdców
obwodów ∏owieckich.”;

21) w art. 38 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) cieszy si´ pozytywnà opinià wydanà przez ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby za-
interesowanej,”;

22) po art. 38 dodaje si´ art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. Stra˝nikowi Paƒstwowej Stra˝y ¸owiec-
kiej przys∏uguje bezp∏atne umunduro-
wanie wraz z oznakami s∏u˝bowymi
i odznakami s∏u˝bowymi, które zobo-
wiàzany jest nosiç przy wykonywaniu
czynnoÊci s∏u˝bowych.”;

23) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na terenach obwodów ∏owieckich ochronà
zwierzyny oraz ochronà mienia dzier˝awców
i zarzàdców, zwalczaniem przest´pstw i wy-
kroczeƒ w zakresie szkodnictwa ∏owieckiego
i szkodnictwa przyrodniczego, pope∏nianych
w obwodach ∏owieckich polnych i leÊnych,
zajmujà si´ stra˝nicy Paƒstwowej Stra˝y ¸o-
wieckiej, na zasadach okreÊlonych w Kodek-
sie post´powania karnego i Kodeksie post´-
powania w sprawach o wykroczenia.”,

b) w ust. 2:

— pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) zatrzymywania i dokonywania kontroli
Êrodków transportu w obwodach ∏owiec-
kich oraz w ich bezpoÊrednim sàsiedz-
twie, w celu sprawdzenia ich ∏adunku
oraz przeglàdania zawartoÊci baga˝y,
w razie zaistnienia uzasadnionego podej-
rzenia pope∏nienia przest´pstwa lub wy-
kroczenia,

4) przeszukania osób, pomieszczeƒ i innych
miejsc w przypadkach uzasadnionego
podejrzenia o pope∏nienie przest´pstwa
lub wykroczenia na zasadach okreÊlo-
nych w Kodeksie post´powania karne-
go,”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) odbierania za pokwitowaniem przedmio-

tów pochodzàcych z przest´pstwa lub
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wykroczenia oraz narz´dzi i Êrodków s∏u-
˝àcych do ich pope∏nienia oraz ich zabez-
pieczenia,”, 

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) dokonywania kontroli podmiotów prowa-
dzàcych skup, przerób i sprzeda˝ tusz
zwierzyny lub ich cz´Êci w zakresie
sprawdzenia êróde∏ jej pochodzenia,”,

— po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a i 9b w brzmieniu:

„9a) dokonywania kontroli podmiotów pro-
wadzàcych obrót zwierzynà ˝ywà oraz
podmiotów prowadzàcych chów i ho-
dowl´ zwierzàt ∏ownych w zakresie
sprawdzenia êróde∏ ich pochodzenia,

9b) dokonywania kontroli podmiotów pro-
wadzàcych sprzeda˝ us∏ug obejmujà-
cych polowania wykonywane przez cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,”,

— pkt 10 i 11 otrzymujà brzmienie:

„10) noszenia broni palnej bojowej, broni
myÊliwskiej Êrutowej, pa∏ki wielofunk-
cyjnej i kajdanek oraz pocisków, w tym
pocisków niepenetracyjnych,

11) noszenia miotacza gazu obezw∏adniajà-
cego,”,

c) w ust. 3:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) chemicznych Êrodków obezw∏adniajà-
cych w postaci miotacza gazu obezw∏ad-
niajàcego,”,

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 3—5 w brzmieniu:

„3) pa∏ki wielofunkcyjnej, 

4) kajdanek,

5) pocisków niepenetracyjnych.”; 

24) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stra˝nicy, o których mowa w art. 36 ust. 3
pkt 2: 

1) wykonujàc zadania, wspó∏dzia∏ajà z Paƒ-
stwowà Stra˝à ¸owieckà. Przy wykonywa-
niu czynnoÊci s∏u˝bowych przys∏ugujà 
im uprawnienia oraz obowiàzujà zasady,
o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1, 
5, 6, 9 i 11, ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 oraz 
ust. 9—11,

2) majà prawo do noszenia i u˝ywania broni
myÊliwskiej w celach ochrony zwierzyny
przed drapie˝nikami znajdujàcymi si´ na
liÊcie zwierzàt ∏ownych, zgodnie z rocz-
nym planem ∏owieckim, o ile sà cz∏onkami
Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Broƒ myÊliwska, o której mowa w ust. 1
pkt 2, mo˝e byç nabywana przez dzier˝aw-

ców bàdê zarzàdców obwodów ∏owieckich
oraz u˝ywana, ewidencjonowana i przecho-
wywana na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach o broni i amunicji.”;

25) w art. 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych i Ministrem Sprawie-
dliwoÊci, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe wymogi kwalifikacji zawodo-
wych, wzory legitymacji, umundurowania,
oznak s∏u˝bowych oraz odznak s∏u˝bowych
stra˝ników Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej,
a tak˝e szczegó∏owe kwalifikacje zawodowe,
wzór oznaki i legitymacji stra˝nika ∏owiec-
kiego.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadania, ewidencjonowania i przechowy-
wania broni palnej bojowej, broni myÊliw-
skiej Êrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu
obezw∏adniajàcego w siedzibach stra˝y.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe sposoby u˝ywa-
nia, ewidencjonowania i przechowywania
w siedzibach Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej
broni palnej bojowej, broni myÊliwskiej Êru-
towej, amunicji i miotaczy gazu obezw∏ad-
niajàcego. Rozporzàdzenie powinno okreÊ-
laç szczegó∏owe wymogi dotyczàce prze-
chowywania, u˝ywania, ewidencjonowania
w siedzibach Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej
broni palnej bojowej, broni myÊliwskiej Êru-
towej, amunicji do tej broni oraz miotaczy
gazu obezw∏adniajàcego, a tak˝e wzory do-
kumentów niezb´dnych do ewidencjonowa-
nia broni i amunicji oraz miotaczy gazu
obezw∏adniajàcego, jej wydawania i zdania,
jak równie˝ warunki techniczne, jakim powi-
nien odpowiadaç magazyn broni.”;

26) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Polowanie mo˝e byç wykonywane
przez cz∏onków Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego lub cudzoziemców, o któ-
rych mowa w art. 42a ust. 1, za zgodà
dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏o-
wieckiego.

2. Podczas polowania uprawniony do je-
go wykonywania zobowiàzany jest po-
siadaç:

1) legitymacj´ cz∏onkowskà Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego. Wymóg ten
nie dotyczy cudzoziemców wymie-
nionych w art. 42a ust. 1 i art. 43
ust. 1,
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2) pozwolenie na posiadanie broni
myÊliwskiej lub inny dokument
uprawniajàcy do jej posiadania, je-
˝eli wykonuje polowanie za pomocà
broni przeznaczonej do celów ∏o-
wieckich,

3) zezwolenie na ∏owienie zwierzyny
przy u˝yciu ptaka ∏owczego, je˝eli
wykonuje polowanie przy pomocy
ptaków ∏owczych.

3. Wyró˝nia si´ trzy rodzaje uprawnieƒ
do wykonywania polowania:

1) podstawowe — uprawniajàce do
odstrza∏u zwierzàt ∏ownych, z wyjàt-
kiem samców zwierzyny p∏owej,

2) selekcjonerskie — uprawniajàce do
odstrza∏u wszystkich zwierzàt ∏ow-
nych,

3) sokolnicze — uprawniajàce do ∏o-
wienia zwierzyny przy pomocy pta-
ków ∏owczych.

4. Warunkiem uzyskania uprawnieƒ do
wykonywania polowania, o których
mowa w ust. 3 pkt 1, jest: 

1) odbycie rocznego sta˝u w kole ∏o-
wieckim lub oÊrodku hodowli zwie-
rzyny, 

2) odbycie szkolenia przeprowadzone-
go przez Polski Zwiàzek ¸owiecki,

3) z∏o˝enie, z wynikiem pozytywnym,
egzaminu przed komisjà egzamina-
cyjnà powo∏anà przez Polski Zwià-
zek ¸owiecki.

5. Z odbycia sta˝u, o którym mowa
w ust. 4 pkt 1, zwolnieni sà: 

1) osoby posiadajàce wy˝sze lub Êred-
nie wykszta∏cenie leÊne,

2) osoby posiadajàce inne wy˝sze wy-
kszta∏cenie o specjalnoÊci ∏owiec-
kiej,

3) stra˝nicy ∏owieccy pe∏niàcy swe
funkcje przez okres nie krótszy ni˝ 
2 lata,

4) cudzoziemcy oraz obywatele polscy,
którzy przebywajà z zamiarem sta∏e-
go pobytu za granicà, je˝eli posia-
dajà aktualne uprawnienia do wyko-
nywania polowania w innym paƒ-
stwie,

5) osoby, które uprzednio utraci∏y
cz∏onkostwo w Polskim Zwiàzku ¸o-
wieckim.

6. Warunkiem uzyskania uprawnieƒ,
o których mowa w ust. 3 pkt 2, jest:

1) posiadanie uprawnieƒ podstawo-
wych przez co najmniej 3 lata,

2) odbycie szkolenia przeprowadzone-
go przez Polski Zwiàzek ¸owiecki,

3) z∏o˝enie egzaminu, z wynikiem po-
zytywnym, przed komisjà egzami-
nacyjnà powo∏anà przez Polski
Zwiàzek ¸owiecki.

7. Warunkiem uzyskania uprawnieƒ,
o których mowa w ust. 3 pkt 3, jest:

1) posiadanie uprawnieƒ podstawo-
wych,

2) odbycie szkolenia przeprowadzone-
go przez Polski Zwiàzek ¸owiecki,

3) z∏o˝enie egzaminu, z wynikiem po-
zytywnym, przed komisjà egzami-
nacyjnà powo∏anà przez Polski
Zwiàzek ¸owiecki.

8. Do wykonywania polowania indywi-
dualnego jest wymagane, poza doku-
mentami okreÊlonymi w ust. 2, pi-
semne upowa˝nienie wydane przez
dzier˝awc´ lub zarzàdc´ obwodu ∏o-
wieckiego.

9. Polski Zwiàzek ¸owiecki ustala wyso-
koÊç op∏at za szkolenie i egzamino-
wanie, uwzgl´dniajàc poniesione
koszty.

10. Uprawnienia do wykonywania polo-
wania wygasajà, o ile zainteresowany
w okresie 5 lat od ich nabycia nie uzy-
ska∏ cz∏onkostwa Polskiego Zwiàzku
¸owieckiego lub te˝ po up∏ywie 5 lat
od ustania cz∏onkostwa w Polskim
Zwiàzku ¸owieckim.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki i tryb wydawania zezwoleƒ
na ∏owienie zwierzyny przy u˝yciu
ptaków ∏owczych, kierujàc si´ potrze-
bà podtrzymania polskich zwyczajów
i tradycji sokolniczych.”;

27) po art. 42 dodaje si´ art. 42a—42e w brzmieniu:

„Art. 42a. 1. Uprawnienia do wykonywania polo-
wania posiadajà tak˝e obywatele
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, je˝eli posiadajà uprawnienia do
wykonywania polowania w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej i z∏o-
˝à egzamin uzupe∏niajàcy w j´zyku
polskim przed komisjà, o której mo-
wa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3
i ust. 7 pkt 3, z obowiàzujàcych w Rze-
czypospolitej Polskiej przepisów do-
tyczàcych zasad i warunków wykony-
wania polowania, a tak˝e listy gatun-
ków zwierzàt ∏ownych oraz okresów
polowaƒ na te zwierz´ta, a w przy-
padku uprawnieƒ selekcjonerskich
tak˝e zasad selekcji populacyjnej
i osobniczej zwierzyny p∏owej.

2. Uprawnienia, o których mowa
w ust. 1, wygasajà po up∏ywie 5 lat
od dnia egzaminu.
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Art. 42b. 1. Termin rozpocz´cia i zakoƒczenia po-
lowania indywidualnego oraz iloÊç
i gatunek pozyskanej zwierzyny pod-
lega wpisowi w ksià˝ce ewidencji po-
bytu na polowaniu indywidualnym,
którà zobowiàzani sà posiadaç dla
ka˝dego obwodu dzier˝awcy i zarzàd-
cy obwodów ∏owieckich.

2. W przypadku pozyskania zwierzyny
na polowaniu indywidualnym myÊli-
wy jest zobowiàzany odnotowaç ten
fakt w posiadanym upowa˝nieniu do
wykonywania polowania indywidual-
nego:

1) w odniesieniu do zwierzyny grubej
— przed podj´ciem czynnoÊci
transportowych,

2) w odniesieniu do zwierzyny drob-
nej — niezw∏ocznie po zakoƒcze-
niu polowania.

3. Za dokonanie wpisu, o którym mowa
w ust. 1, odpowiedzialny jest myÊli-
wy wykonujàcy polowanie.

Art. 42c. Osoba prowadzàca punkt skupu obo-
wiàzana jest oznakowaç tusze: ∏osi, jele-
ni, danieli, muflonów, saren i dzików
bezpoÊrednio po dostarczeniu przez
uprawnionego do wykonywania polo-
wania pozyskanej zwierzyny.

Art. 42d. Odstrza∏ samców ∏osi, jeleni, danieli, sa-
ren i muflonów podlega ocenie co do
jego zgodnoÊci z zasadami selekcji
osobniczej. Oceny w obwodach podle-
gajàcych wydzier˝awieniu dokonujà ko-
misje powo∏ane przez Polski Zwiàzek
¸owiecki, w sk∏ad których wchodzà
przedstawiciele: Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego oraz Paƒstwowego Gospo-
darstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe,
a w obwodach wy∏àczonych z wydzier-
˝awienia ich zarzàdcy przy udziale od-
powiednio przedstawiciela: Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego albo Paƒstwowe-
go Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒ-
stwowe bàdê obu z nich.

Art. 42e. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób wyceny oraz ewidencji trofeów ∏o-
wieckich, uwzgl´dniajàc kryteria wyce-
ny Mi´dzynarodowej Rady ¸owiectwa
i Ochrony Zwierzyny, a tak˝e sposób
i form´ ochrony trofeów rekordowych
oraz wielkoÊç trofeów, których wywóz
za granic´ jest zabroniony.”;

28) w art. 43:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e polowaç wy∏àcznie w obecnoÊci
przedstawiciela dzier˝awcy lub zarzàdcy

obwodu ∏owieckiego b´dàcego cz∏onkiem
Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego, który
wskazuje zwierzyn´ przeznaczonà do od-
strza∏u i odpowiedzialny jest za dokonanie
wpisu, o którym mowa w art. 42b ust. 1.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii
Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób powo∏ywania komisji egzamina-
cyjnych oraz zakres i tryb przeprowadza-
nia egzaminów, o których mowa w art. 42
ust. 4 pkt 3, art. 42 ust. 6 pkt 3, art. 42
ust. 7 pkt 3 i art. 42a ust. 1, uwzgl´dniajàc:

a) koniecznoÊç zapewnienia w sk∏adzie
komisji egzaminacyjnej przedstawicieli
Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego, woje-
wody, Paƒstwowego Gospodarstwa
LeÊnego Lasy Paƒstwowe i Policji,

b) rodzaje uzyskiwanych uprawnieƒ,

c) dokumenty wymagane do z∏o˝enia
przed egzaminem,

d) sposób przeprowadzania i dokumento-
wania egzaminów,

2) wzory dokumentów potwierdzajàcych
uzyskanie uprawnieƒ, o których mowa
w art. 42 ust. 3 i art. 42a ust. 1.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po
zasi´gni´ciu opinii Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki wykonywania po-
lowania oraz znakowania, o którym mowa
w art. 42c, wzór upowa˝nienia do wykony-
wania polowania indywidualnego, wzór
ksià˝ki ewidencji pobytu na polowaniu indy-
widualnym, uwzgl´dniajàc istniejàce pol-
skie zwyczaje ∏owieckie oraz kierujàc si´ tro-
skà o bezpieczeƒstwo osób i mienia.”;

29) w art. 44 uchyla si´ ust. 4;

30) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku nadmiernego zag´szczenia zwie-
rzyny, zagra˝ajàcego trwa∏oÊci lasów, nadle-
Êniczy dzia∏ajàcy z upowa˝nienia dyrektora re-
gionalnej dyrekcji Paƒstwowego Gospodar-
stwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe po zasi´gni´-
ciu opinii Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego wy-
daje decyzj´ administracyjnà, nakazujàcà
dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏owieckiego
wykonanie od∏owu lub odstrza∏u redukcyjnego
zwierzyny.”;

31) w art. 51 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wybiera jaja, piskl´ta, niszczy gniazda pta-
ków ∏ownych lub niszczy ich l´gowiska,”,
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b) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) niszczy nory i legowiska zwierzàt ∏ownych,

5) niszczy urzàdzenia ∏owieckie, wybiera kar-
m´ lub sól z lizawek,”,

c) dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) poluje, nie posiadajàc przy sobie wymaga-
nych dokumentów,

7) wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie doko-
nuje wymaganych wpisów w upowa˝nieniu
do wykonywania polowania indywidualne-
go”;

32) w art. 52:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje
lub wprowadza do obrotu narz´dzia i urzà-
dzenia przeznaczone do k∏usownictwa,”,

b) po pkt 5 stawia si´ przecinek i dodaje si´ pkt 6
w brzmieniu:

„6) pozyskuje zwierzyn´ innego gatunku, innej
p∏ci lub w wi´kszej liczbie, ni˝ przewiduje
upowa˝nienie wydane przez dzier˝awc´ lub
zarzàdc´ obwodu ∏owieckiego”. 

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 5, art. 15 ust. 4, art. 41 ust. 1,
ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
13 paêdziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie zachowujà
moc do czasu wydania nowych przepisów wykonaw-
czych na podstawie art. 5, art. 15 ust. 4, art. 41 ust. 1,
ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 43 ust. 2 i 3 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 30 czerwca 2005 r.

Art. 3. Umowy dzier˝awy obwodów ∏owieckich za-
warte przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowujà
swà wa˝noÊç przez okres, na jaki zosta∏y zawarte. 

Art. 4. Statut Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego oraz
statuty kó∏ ∏owieckich zachowujà swà moc do czasu
ich zastàpienia przez statut uchwalony w myÊl art. 32
ust. 3 ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia
2005 r. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 27 w zakre-
sie art. 42b ust. 2 oraz pkt 31 w zakresie art. 51 ust. 1
pkt 7, które wchodzà w ˝ycie z dniem 30 czerwca
2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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1803

USTAWA

z dnia 1 lipca 2004 r.

o ratyfikacji Protoko∏u zmieniajàcego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, 
sporzàdzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protoko∏u
zmieniajàcego do Europejskiej konwencji o zwalcza-
niu terroryzmu, sporzàdzonego w Strasburgu dnia
15 maja 2003 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1804

USTAWA

z dnia 2 lipca 2004 r.

o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — 
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,

poz. 296, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustaw´ z dnia 6 lipca 1982 r.

o ksi´gach wieczystych i hipotece, ustaw´ z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustaw´ z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustaw´ z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.


