
17) atesty, Êwiadectwa homologacji, certyfikaty zgod-
noÊci lub jakoÊci lub inne dokumenty potwierdza-
jàce dopuszczenie maszyn i urzàdzeƒ do u˝ywa-
nia, je˝eli obowiàzek ich uzyskania, w odniesieniu
do maszyn i urzàdzeƒ podlegajàcych wspó∏finan-
sowaniu, wynika z odr´bnych przepisów; w przy-
padku posiadania przez Beneficjenta orygina∏u do-
kumentu — kopia poÊwiadczona za zgodnoÊç
z orygina∏em przez notariusza, podmiot, który wy-
da∏ dokument, lub pracownika Agencji, a je˝eli
orygina∏ znajduje si´ u producenta — kopia po-
Êwiadczona za zgodnoÊç z orygina∏em przez sprze-
dajàcego;

18) zaÊwiadczenie, wydane przez bank, o rachunku
bankowym, na który majà byç przekazane Êrodki

finansowe — orygina∏ (do∏àczane do wniosku
o p∏atnoÊç koƒcowà);

19) sprawozdanie z realizacji projektu (do∏àczane do
wniosku o p∏atnoÊç koƒcowà) — na formularzu
udost´pnionym przez Agencj´ — orygina∏;

20) uzasadnienie zmian dokonanych w poszczegól-
nych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowe-
go z realizacji projektu, przekraczajàcych 10 %
w stosunku do wartoÊci wykazanych w zestawie-
niu rzeczowo-finansowym projektu stanowiàcym
za∏àcznik nr 1 do umowy — orygina∏; 

21) spis za∏àczników z∏o˝onych przez Beneficjenta
wraz z wnioskiem o p∏atnoÊç — na formularzu
udost´pnionym przez Agencj´ — orygina∏.
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 lipca 2005 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ∏owieckie

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 13 paêdzier-
nika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 147,
poz. 713), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 10 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy
— Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 14, poz. 72),

2) ustawà z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu cho-
rób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych
i mi´sa oraz o Paƒstwowej Inspekcji Weterynaryj-
nej (Dz. U. Nr 60, poz. 369),

3) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

4) ustawà z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
— Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 110, poz. 715),

5) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach tury-
stycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 i Nr 158,
poz. 1043),

6) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

7) ustawà z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o us∏ugach turystycznych (Dz. U. Nr 40, poz. 401),

8) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania ak-
tów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

9) ustawà z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 81, poz. 875),

10) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),



11) ustawà z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 125, poz. 1366)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie
og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ∏o-
wieckie (Dz. U. Nr 42, poz. 372),

12) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),

13) ustawà z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

14) ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy
— Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 172, poz. 1802),

15) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 1 lipca 2005 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 55—57 oraz art. 61 i 62 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 147,
poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72), które stano-
wià:

„Art. 55. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r.
o dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 41,
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34,
poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31,
poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321,
Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457
i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28,
poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127,
poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310,
Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446 i Nr 141,
poz. 700) w art. 11:

1) w ust. 1 po pkt 14 dodaje si´ pkt 15
w brzmieniu:

„15) obrotu w kraju i z zagranicà zwie-
rzynà ˝ywà oraz tuszami zwierzy-
ny i ich cz´Êciami, z wy∏àczeniem
sprzeda˝y dokonywanej przez
dzier˝awców i zarzàdców obwo-
dów ∏owieckich na terenie kraju,
a tak˝e sprzeda˝y us∏ug turystycz-
nych obejmujàcych polowania
w kraju dla cudzoziemców i polo-
wania za granicà.”;

2) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Zasady udzielania koncesji, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 15, okreÊla-
jà przepisy prawa ∏owieckiego.”

Art. 56. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r.
Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254 oraz
z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627)

w art. 47 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy „stra˝ni-
ków ∏owieckich” zast´puje si´ wyrazami
„Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej”.

Art. 57. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114,
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254
i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) w art. 18 
w ust. 8 w pkt 1 wyrazy „stra˝ników ∏o-
wieckich” zast´puje si´ wyrazami „Paƒ-
stwowej Stra˝y ¸owieckiej”.”

„Art. 61. Umowy dzier˝awy obwodów ∏owieckich
zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy tracà swojà wa˝noÊç z dniem
31 marca 1997 r., z zastosowaniem prze-
pisu art. 29 ust. 2.

Art. 62. Przepisy wydane na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 63, zachowujà swo-
jà moc, o ile nie sà sprzeczne z niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ w okresie
1 roku od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.”;

2) art. 2—4 ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 14,
poz. 72), które stanowià:

„Art. 2. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114,
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r.
Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713
i z 1996 r. Nr 91, poz. 409) w art. 52
w ust. 4 wyrazy „z dniem 17 czerwca
1959 r. o hodowli, ochronie zwierzàt ∏ow-
nych i prawie ∏owieckim (Dz. U. z 1973 r.
Nr 33, poz. 197, z 1990 r. Nr 34, poz. 198
i z 1991 r. Nr 101, poz. 444)” zast´puje si´
wyrazami „z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
— Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713
i z 1997 r. Nr 14, poz. 72)”.

Art. 3. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego powinien uchwaliç
statut Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego do
dnia 31 grudnia  1997 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt
rzeênych i mi´sa oraz o Paƒstwowej Inspekcji We-
terynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369), który stanowi:

„Art. 66. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1998 r.”;

5) art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustawy — Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 110,
poz. 715), który stanowi:
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„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

6) art. 52 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach
turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 i Nr 158,
poz. 1043), który stanowi:

„Art. 52. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
1998 r.”;

7) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

8) art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie
ustawy o us∏ugach turystycznych (Dz. U. Nr 40,
poz. 401), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia-
nie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wyda-
wania aktów normatywnych oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które sta-
nowià:

„Art. 78. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastàpie-
nia przez akty wydane na podstawie ni-
niejszej ustawy.

Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;

10) art. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie
ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 875), który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

12) art. 2—4 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy — Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 125,
poz. 1366), które stanowià:

„Art. 2. 1. Sprawy o wydanie zezwolenia, wszcz´-
te i niezakoƒczone do czasu wejÊcia
ustawy w ˝ycie, rozpoznaje si´ zgodnie
z przepisami niniejszej ustawy.

2. Je˝eli wniosek z∏o˝ony w sprawach,
o których mowa w ust. 1, nie spe∏nia
wymagaƒ okreÊlonych niniejszà usta-
wà, organ zezwalajàcy wzywa wniosko-
dawc´ do uzupe∏nienia wniosku w ter-
minie jednego miesiàca.

Art. 3. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà
ustawà zachowujà moc do czasu wydania
nowych przepisów wykonawczych, je˝eli
nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, jednak
nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

13) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego prze-
prowadzonych w zwiàzku z zakoƒcze-
niem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

14) art. 162 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), który stano-
wi:

„Art. 162. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem art. 39 i 134 pkt 2,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r.”;

15) art. 2—5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 172,
poz.1802), które stanowià:

„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 wy-
konawczych 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 ni-
niejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 30 czerwca 2005 r.
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Art. 3. Umowy dzier˝awy obwodów ∏owieckich
zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy 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 zakresie art. 42b ust. 2 oraz pkt 31
w zakresie art. 51 ust. 1 pkt 7, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 30 czerwca 2005 r.”;

16) art. 73 ust. 3, art. 85 i 90 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808), który stanowi:

Art. 73. „3. Przedsi´biorców, którzy w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej posiadajà wa˝-
ne zezwolenie na wykonywanie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlonej
w ustawach, o których mowa w art. 5,

16, 18, 20, 22, 28, 34, 36, 37, 41, 50, 52,
54, 61—63, wpisuje si´ z urz´du do
rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej,
okreÊlonego w tych ustawach zgod-
nie z zakresem zezwoleƒ, o ile z prze-
pisów ustawy nie wynika szerszy za-
kres wykonywania dzia∏alnoÊci.”

„Art. 85. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie przepisów upowa˝niajàcych zmienia-
nych niniejszà ustawà pozostajà w mocy
do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
danych na podstawie przepisów upowa˝-
niajàcych w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.”

„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1—4, art. 69
i art. 70, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: W. Cimoszewicz
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 1 lipca 2005 r.
(poz. 1066)

USTAWA

z dnia 13 paêdziernika 1995 r.

Prawo ∏owieckie

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. ¸owiectwo, jako element ochrony Êrodowi-
ska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza
ochron´ zwierzàt ∏ownych (zwierzyny) i gospodarowa-
nie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz
zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leÊnej i rybac-
kiej.

Art. 2. Zwierz´ta ∏owne w stanie wolnym, jako do-
bro ogólnonarodowe, stanowià w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa.

Art. 3. Celem ∏owiectwa jest:

1) ochrona, zachowanie ró˝norodnoÊci i gospodaro-
wanie populacjami zwierzàt ∏ownych;

2) ochrona i kszta∏towanie Êrodowiska przyrodnicze-
go na rzecz poprawy warunków bytowania zwie-
rzyny;

3) uzyskiwanie mo˝liwie wysokiej kondycji osobni-
czej i jakoÊci trofeów oraz w∏aÊciwej liczebnoÊci

populacji poszczególnych gatunków zwierzyny
przy zachowaniu równowagi Êrodowiska przyrod-
niczego;

4) spe∏nianie potrzeb spo∏ecznych w zakresie upra-
wiania myÊlistwa, kultywowania tradycji oraz
krzewienia etyki i kultury ∏owieckiej.

Art. 4. 1. Gospodarka ∏owiecka jest to dzia∏alnoÊç
w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzy-
ny.

2. Polowanie oznacza:

1) tropienie, strzelanie z myÊliwskiej broni palnej, ∏o-
wienie sposobami dozwolonymi zwierzyny ˝ywej,

2)1) ∏owienie zwierzyny przy pomocy ptaków ∏ow-
czych

— zmierzajàce do wejÊcia w jej posiadanie.

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

17 czerwca  2004 r. o zmianie ustawy — Prawo ∏owieckie
(Dz. U. Nr 172, poz. 1802), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
19 sierpnia 2004 r.



3. K∏usownictwo oznacza dzia∏anie zmierzajàce do
wejÊcia w posiadanie zwierzyny w sposób nieb´dàcy
polowaniem albo z naruszeniem warunków dopusz-
czalnoÊci polowania.

Art. 5.2) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa oraz Paƒstwowej Rady Ochrony Przyrody
i Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego, ustali, w drodze roz-
porzàdzenia, list´ gatunków zwierzàt ∏ownych,
uwzgl´dniajàc podzia∏ na zwierzyn´ p∏owà, grubà,
drobnà oraz drapie˝niki.

Rozdzia∏ 2

Organy administracji w zakresie ∏owiectwa

Art. 6. Naczelnym organem administracji rzàdowej
w zakresie ∏owiectwa jest minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska.

Art. 7. Administracj´ w zakresie ∏owiectwa spra-
wujà wojewodowie, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Rozdzia∏ 3

Zasady gospodarki ∏owieckiej

Art. 8. 1. Gospodarka ∏owiecka prowadzona jest
w obwodach ∏owieckich przez dzier˝awców lub za-
rzàdców.

2. Odstrza∏y redukcyjne zwierzàt ∏ownych w par-
kach narodowych i rezerwatach, prowadzone w opar-
ciu o przepisy o ochronie przyrody, odbywajà si´ na
zasadach okreÊlonych w ustawie i zgodnie z obowià-
zujàcymi okresami ochronnymi i kryteriami selekcji.

3.3) Gospodarka ∏owiecka prowadzona jest na za-
sadach okreÊlonych w ustawie, w oparciu o roczne
plany ∏owieckie i wieloletnie ∏owieckie plany hodowla-
ne.

3a.4) Roczne plany ∏owieckie sporzàdzane sà przez
dzier˝awców obwodów ∏owieckich, po zasi´gni´ciu
opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i podle-
gajà zatwierdzeniu przez w∏aÊciwego nadleÊniczego
Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwo-
we w uzgodnieniu z Polskim Zwiàzkiem ¸owieckim.

3b.4) Roczne plany ∏owieckie w obwodach wy∏à-
czonych z wydzier˝awienia sporzàdzane sà przez ich
zarzàdców i podlegajà zatwierdzeniu przez dyrektora
regionalnej dyrekcji Paƒstwowego Gospodarstwa Le-
Ênego Lasy Paƒstwowe.

3c.4) Roczne plany ∏owieckie dla:

1) obwodów ∏owieckich graniczàcych z parkami naro-
dowymi opiniowane sà dodatkowo przez dyrekto-
ra parku narodowego;

2) obwodów ∏owieckich, na terenie których znajdujà
si´ obr´by hodowlane, opiniowane sà dodatkowo,
w zakresie pozyskania pi˝maka i ∏yski przez upraw-
nionych do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z póên. zm.5)).

3d.4) W przypadku odmowy zatwierdzenia lub
uzgodnienia w ca∏oÊci lub cz´Êci rocznego planu ∏o-
wieckiego zainteresowanemu przys∏uguje odwo∏anie
odpowiednio do dyrektora regionalnej dyrekcji lub
Dyrektora Generalnego Paƒstwowego Gospodarstwa
LeÊnego Lasy Paƒstwowe.

3e.4) Wieloletnie ∏owieckie plany hodowlane spo-
rzàdzajà dyrektorzy regionalnych dyrekcji Paƒstwowe-
go Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe w uzgod-
nieniu z wojewodami i Polskim Zwiàzkiem ¸owieckim.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnic-
twa, po zasi´gni´ciu opinii Polskiego Zwiàzku ¸owiec-
kiego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady sporzàdzania rocznych planów ∏owieckich
i wieloletnich ∏owieckich planów hodowlanych oraz
zatwierdzania rocznych planów ∏owieckich, uwzgl´d-
niajàc zasad´ optymalnego gospodarowania popula-
cjami zwierzàt ∏ownych oraz ochrony lasu przed szko-
dami wyrzàdzanymi przez te zwierz´ta. 

Art. 9. 1. Ochrona zwierzyny — poza zasadami
okreÊlonymi w przepisach o ochronie przyrody —
obejmuje tworzenie warunków bezpiecznego bytowa-
nia zwierzyny, a w szczególnoÊci:

1) zwalczanie k∏usownictwa i wszelkich zjawisk
szkodnictwa ∏owieckiego;

2)6) zakaz — poza polowaniami i od∏owami, spraw-
dzianami pracy psów myÊliwskich, a tak˝e szkole-
niami ptaków ∏owczych, organizowanymi przez
Polski Zwiàzek ¸owiecki — p∏oszenia, chwytania,
przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;

3) zakaz wybierania jaj i pisklàt oraz niszczenia l´go-
wisk, nor i gniazd ptasich.

2. Zakaz chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy szczegól-
nych przypadków, na które wyrazi uprzednio zgod´
starosta.

3. Do celów hodowlanych, w tym eksportu, oraz
celów naukowych dozwolone jest ∏owienie zwierzyny
˝ywej wy∏àcznie w sieci i nieraniàce pu∏apki, w tym
pu∏apki niechwytajàce za koƒczyn´.
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2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
4) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
5) 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.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.



Art. 10. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie
chartów rasowych lub ich mieszaƒców wymaga ze-
zwolenia starosty. 

Art. 11. 1. ¸owiectwo jest prowadzone zgodnie
z podstawowymi kierunkami u˝ytkowania terenów
rolnych, leÊnych i rybackich, w warunkach sta∏ego po-
lepszania zwierzynie Êrodowiska jej bytowania.

2. Gospodarowanie populacjami zwierzyny wyma-
ga w szczególnoÊci:

1) tworzenia sta∏ych i okresowych os∏on dla zwierzy-
ny (lasy, zadrzewienia, zakrzewienia, remizy, os∏o-
ny miejsc l´gowych);

2) wzbogacania naturalnej bazy ˝erowej dla zwierzy-
ny w lasach;

3) zachowania istniejàcych naturalnych zbiorników
wodnych, rekonstrukcji i tworzenia nowych;

4) racjonalnego stosowania Êrodków chemicznych
w rolnictwie i leÊnictwie;

5) stosowania terminów i technik agrotechnicznych
niezagra˝ajàcych bytowaniu zwierzyny na danym
terenie;

6) utrzymywania korytarzy (ciàgów) ekologicznych
dla zwierzyny;

7) utrzymywania struktury wiekowej i p∏ciowej oraz
liczebnoÊci populacji zwierzyny w∏aÊciwych dla
zapewnienia równowagi ekosystemów oraz reali-
zacji g∏ównych celów gospodarczych w rolnic-
twie, leÊnictwie i rybactwie;

8) ochrony zwierzyny przed zagro˝eniem ruchu po-
jazdów samochodowych na drogach krajowych
i wojewódzkich.

3.7) Dzier˝awcy i zarzàdcy obwodów ∏owieckich
oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)
i nadleÊniczowie Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊne-
go Lasy Paƒstwowe wspó∏dzia∏ajà w sprawach zwià-
zanych z zagospodarowaniem obwodów ∏owieckich,
w szczególnoÊci w zakresie ochrony i hodowli zwierzy-
ny.

Art. 12.8) Dzier˝awcy i zarzàdcy obwodów ∏owiec-
kich mogà, po uzyskaniu zgody w∏aÊciciela, posiada-
cza lub zarzàdcy gruntu, wyznaczaç i oznakowywaç za-
kazem wst´pu obszary stanowiàce ostoje zwierzyny
oraz wznosiç urzàdzenia zwiàzane z prowadzeniem
gospodarki ∏owieckiej. 

Art. 13. Dzier˝awcy i zarzàdcy obwodów ∏owiec-
kich obowiàzani sà dokarmiaç zwierzyn´, zw∏aszcza
w okresach wyst´powania niedostatku ˝eru naturalne-
go oraz wówczas, gdy w sposób istotny mo˝e to wp∏y-
nàç na zmniejszenie szkód wyrzàdzanych przez zwie-
rzyn´ w uprawach i p∏odach rolnych oraz w gospodar-
ce leÊnej.

Art. 14. Dzier˝awcy i zarzàdcy obwodów ∏owiec-
kich oraz w∏aÊciciele, posiadacze i zarzàdcy gruntów
sà obowiàzani zawiadomiç w∏aÊciwy organ Paƒstwo-
wej Inspekcji Weterynaryjnej9) lub urzàd gminy albo
najbli˝szy zak∏ad leczniczy dla zwierzàt o dostrze˝o-
nych objawach chorób zwierzàt ˝yjàcych wolno.

Art. 15. 1. Zwierzyna pozyskana w obwodzie ∏o-
wieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi w∏a-
snoÊç dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏owieckiego,
a na terenach niewchodzàcych w sk∏ad obwodów ∏o-
wieckich — w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.

2. Zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi w∏a-
snoÊç Skarbu Paƒstwa.

3. Osoby wykonujàce polowanie mogà odstàpionà
im zwierzyn´ spo˝ytkowaç wed∏ug w∏asnego uznania,
z wy∏àczeniem odprzeda˝y.

4.10) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç ekwiwalentu
za zwierzyn´ bezprawnie pozyskanà, podmioty w∏aÊci-
we do zagospodarowania w imieniu Skarbu Paƒstwa
bezprawnie pozyskanej zwierzyny, pobrania Êrodków
pochodzàcych ze sprzeda˝y tusz oraz nale˝nego ekwi-
walentu, uwzgl´dniajàc sposób pozyskiwania zwierzy-
ny, jej gatunek, wielokrotnoÊç wartoÊci rynkowej tu-
szy, a w przypadku samców zwierzyny p∏owej tak˝e jej
wartoÊç trofealnà.

Art. 16. 1. Zabrania si´ chowu i hodowli zamkni´-
tej zwierzàt ∏ownych, z wyjàtkiem ba˝anta oraz zwie-
rzàt uznanych za zwierz´ta gospodarskie na podsta-
wie odr´bnych przepisów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
wydaç zgod´ na chów i hodowl´ zamkni´tà zwierzàt
∏ownych nieb´dàcych zwierz´tami gospodarskimi do
celów badaƒ naukowych, dydaktyki, zasiedleƒ lub eks-
portu zwierzyny ˝ywej.

Rozdzia∏ 411)

Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie ∏owiectwa

Art. 17. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza polegajàca na
Êwiadczeniu us∏ug turystycznych obejmujàcych:
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7) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 65 pkt 2 ustawy z dnia

20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który
wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowià-
cych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzo-
nych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów
wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r. 

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

———————
9) Obecnie: Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z ustawà

z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. Nr 33, poz. 287), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 1 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia
2004 r.



1) polowania wykonywane przez cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) polowania za granicà

— jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281,
poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94,
poz. 788) i wymaga wpisu do rejestru polowaƒ, zwa-
nego dalej „rejestrem”.

2. Organem prowadzàcym rejestr jest wojewoda
w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ albo miejsce za-
mieszkania przedsi´biorcy, zwany dalej „organem re-
jestrowym”.

Art. 18. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 17 ust. 1, jest obowiàzany spe∏-
niaç nast´pujàce warunki:

1) ustanowiç obowiàzkowe zabezpieczenie majàtko-
we roszczeƒ osób trzecich z tytu∏u niewykonania
lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania przez
przedsi´biorc´;

2) z∏o˝yç z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajo-
moÊci zasad wykonywania polowania oraz zasad
ochrony przyrody lub zatrudniaç osob´ spe∏niajà-
cà ten warunek;

3) sk∏adaç organowi rejestrowemu orygina∏y doku-
mentów potwierdzajàcych zawarcie kolejnych
umów, albo dokonania kolejnej blokady Êrodków
finansowych, o których mowa w ust. 3.

2. Warunkiem wykonywania dzia∏alnoÊci, o której
mowa w art. 17 ust. 1, jest równie˝ niekaralnoÊç przed-
si´biorcy i osób kierujàcych jego dzia∏alnoÊcià za prze-
st´pstwo okreÊlone ustawà oraz przest´pstwo prze-
ciwko obrotowi gospodarczemu.

3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, polega na:

1) zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialno-
Êci cywilnej za szkody wyrzàdzone w zwiàzku z wy-
konywaniem dzia∏alnoÊci albo

2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpie-
czeniowej, albo

3) blokadzie Êrodków finansowych na rachunku ban-
kowym, na rzecz w∏aÊciwego wojewody, w wyso-
koÊci 4 % rocznego przychodu z tytu∏u wykonywa-
nia przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o której mowa w art. 17 ust. 1, uzyskanego w roku
obrotowym poprzedzajàcym rok zawarcia umowy,
jednak nie mniej ni˝ równowartoÊç w z∏otych
20 000 euro obliczonà wed∏ug Êredniego kursu wa-
lut obcych og∏aszanego przez Narodowy Bank Pol-
ski ostatniego dnia miesiàca poprzedzajàcego mie-
siàc, w którym blokada Êrodków zosta∏a dokonana.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,

minimalnà wysokoÊç sumy gwarancji, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 2, uwzgl´dniajàc zakres wykonywanej
przez przedsi´biorców dzia∏alnoÊci.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o któ-
rym mowa w ust. 3 pkt 1, termin powstania obowiàz-
ku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà,
bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykony-
wanej dzia∏alnoÊci.

Art. 19. 1. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na pod-
stawie pisemnego wniosku przedsi´biorcy, który po-
winien zawieraç:

1) firm´ oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
o ile przedsi´biorca taki numer posiada;

2) wskazanie siedziby przedsi´biorcy i jego adresu,
a w przypadku osoby fizycznej — równie˝ jej adre-
su zamieszkania;

3) numer w rejestrze przedsi´biorców albo w ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;

4) okreÊlenie zakresu dzia∏alnoÊci, która ma byç ob-
j´ta wpisem do rejestru.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,
przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej tre-
Êci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru polo-
waƒ sà kompletne i zgodne z prawdà;

2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie Êwiadczenia
us∏ug turystycznych obejmujàcych polowania wy-
konywane przez cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub polowania za grani-
cà, okreÊlone w ustawie z dnia 13 paêdziernika
1995 r. — Prawo ∏owieckie.”.

3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:

1) firm´ przedsi´biorcy;

2) wskazanie siedziby przedsi´biorcy, a w przypadku
osoby fizycznej — równie˝ jej miejsca zamieszka-
nia i adresu;

3) oznaczenia miejsca i daty z∏o˝enia oÊwiadczenia;

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsi´biorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pe∏nionej funkcji.

4. Do wniosku przedsi´biorca do∏àcza orygina∏
umowy, o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1 albo 2,
bàdê orygina∏ dokumentu potwierdzajàcego dokona-
nie blokady Êrodków finansowych, o której mowa
w art. 18 ust. 3 pkt 3.
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Art. 20. 1. Wpisowi do rejestru podlegajà dane,
o których mowa w art. 19 ust. 1, z wyjàtkiem adresu
zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝ adres siedziby.

2. Przedsi´biorca jest obowiàzany zg∏aszaç orga-
nowi rejestrowemu wszelkie zmiany danych, o któ-
rych mowa w art. 19 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
ich powstania.

Art. 21. 1. Egzamin ze znajomoÊci wykonywania
polowania oraz zasad ochrony przyrody przeprowa-
dza komisja egzaminacyjna powo∏ana przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.

2. Z∏o˝enie z pozytywnym wynikiem egzaminu,
o którym mowa w ust. 1, komisja egzaminacyjna
stwierdza zaÊwiadczeniem.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) liczb´ cz∏onków komisji, o której mowa w ust. 1,
oraz jej sk∏ad, tak aby w sk∏ad komisji wchodzi∏o:

a) nie mniej ni˝ 3 cz∏onków spoÊród ekspertów
z dziedziny ochrony przyrody, gospodarki ∏o-
wieckiej oraz zasad posiadania i pos∏ugiwania
si´ myÊliwskà bronià palnà,

b) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska — jako przewodniczàcy komisji,

c) przedstawiciel Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego,

d) przedstawiciel Paƒstwowego Gospodarstwa Le-
Ênego Lasy Paƒstwowe;

2) dokumenty, jakie przedk∏ada osoba ubiegajàca si´
o przystàpienie do egzaminu, o którym mowa
w ust. 1, umo˝liwiajàce pe∏nà identyfikacj´ tej oso-
by;

3) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mo-
wa w ust. 1, uwzgl´dniajàc obj´cie tym egzami-
nem sprawdzenia znajomoÊci przepisów dotyczà-
cych ochrony przyrody, gospodarki ∏owieckiej oraz
posiadania i pos∏ugiwania si´ myÊliwskà bronià
palnà;

4) wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 2.

Art. 22. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie obrotu zwierzynà ˝ywà oraz
obrotu tuszami zwierzyny i ich cz´Êciami, z wy∏àcze-
niem sprzeda˝y dokonywanej przez dzier˝awców i za-
rzàdców obwodów ∏owieckich na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jest obowiàzany:

1) prowadziç ewidencj´ skupu w ka˝dym punkcie
skupu;

2) zapewniaç badania zwierzyny i mi´sa zgodnie
z przepisami o zwalczaniu chorób zakaênych zwie-
rzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz In-
spekcji Weterynaryjnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres ewidencji, o której

mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej wzór, kierujàc si´ rodza-
jem wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakre-
sie obrotu zwierzynà ˝ywà lub tuszami zwierzyny i ich
cz´Êciami.

Art. 22a. 1. Organ rejestrowy wydaje decyzj´ o za-
kazie wykonywania przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci
obj´tej wpisem, gdy:

1) przedsi´biorca z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, o którym mo-
wa w art. 19 ust. 2, niezgodne ze stanem faktycz-
nym;

2) przedsi´biorca nie usunà∏ naruszeƒ warunków wy-
konywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem w wyzna-
czonym przez organ terminie;

3) stwierdzi ra˝àce naruszenie warunków wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem przez przedsi´-
biorc´.

2. Ra˝àcym naruszeniem warunków wykonywania
dzia∏alnoÊci jest:

1) nieprzed∏o˝enie organowi rejestrowemu orygina-
∏u umowy, o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1 
albo 2, bàdê orygina∏u dokumentu potwierdzajà-
cego dokonanie blokady Êrodków finansowych,
o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3;

2) wykonywanie dzia∏alnoÊci poza zakresem okreÊlo-
nym we wniosku.

Art. 22b. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Rozdzia∏ 5

Obwody ∏owieckie

Art. 23. 1.12) Obwód ∏owiecki stanowi obszar grun-
tów o ciàg∏ej powierzchni, zamkni´tej jego granicami,
nie mniejszy ni˝ trzy tysiàce hektarów, na którego ob-
szarze istniejà warunki do prowadzenia ∏owiectwa.

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych
wzgl´dami racjonalnej gospodarki ∏owieckiej i warun-
kami terenowymi, mogà byç tworzone, za zgodà mini-
stra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, obwody ∏o-
wieckie o mniejszej powierzchni.

Art. 24. 1. Obwody ∏owieckie dzielà si´ na obwody
∏owieckie leÊne i polne.

2. Obwód ∏owiecki leÊny jest to obszar, w którym
grunty leÊne stanowià co najmniej 40 % ogólnej po-
wierzchni tego obszaru.

3. Obwód ∏owiecki polny jest to obszar, w którym
grunty leÊne stanowià mniej ni˝ 40 % ogólnej po-
wierzchni tego obszaru.
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Art. 25. Obwody ∏owieckie sà tworzone przy
uwzgl´dnieniu nast´pujàcych zasad:

1) optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie
ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych ga-
tunków zwierzyny;

2) unikania dzielenia zbiorników wodnych;

3) ustalania przebiegu granic po naturalnych lub wy-
raênych znakach w terenie.

Art. 26. W sk∏ad obwodów ∏owieckich nie wcho-
dzà:

1)13) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjàt-
kiem rezerwatów lub ich cz´Êci, w których na ob-
szarach wyznaczonych w planie ochrony lub zada-
niach ochronnych nie zabroniono wykonywania
polowania;

2) tereny w granicach administracyjnych miast; je˝e-
li jednak granice te obejmujà wi´ksze obszary le-
Êne lub rolne, z obszarów tych mo˝e byç utworzo-
ny obwód ∏owiecki lub mogà byç one w∏àczone do
innych obwodów ∏owieckich;

3) tereny zaj´te przez miejscowoÊci niezaliczane do
miast, w granicach obejmujàcych zabudowania
mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami
i ulicami oraz drogami wewnàtrz tych miejscowoÊci;

4) budowle, zak∏ady i urzàdzenia, tereny przeznaczo-
ne na cele spo∏eczne, kultu religijnego, przemys∏o-
we, handlowe, sk∏adowe, transportowe i inne cele
gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytko-
wym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeƒ.

Art. 27. 1. Podzia∏u na obwody ∏owieckie oraz
zmiany granic tych obwodów dokonuje w obr´bie wo-
jewództwa w∏aÊciwy wojewoda, w drodze rozporzà-
dzenia, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego dyrektora
regionalnej dyrekcji Paƒstwowego Gospodarstwa Le-
Ênego Lasy Paƒstwowe i Polskiego Zwiàzku ¸owiec-
kiego, a tak˝e w∏aÊciwej izby rolniczej.

2. Je˝eli obwód ∏owiecki ma si´ znajdowaç w ob-
szarze wi´cej ni˝ jednego województwa, rozporzàdze-
nie, o którym mowa w ust. 1, wydaje wojewoda w∏a-
Êciwy dla przewa˝ajàcego obszaru gruntów w uzgod-
nieniu z wojewodà w∏aÊciwym dla pozosta∏ego gruntu.

3. Podzia∏ na obwody ∏owieckie obszarów gruntów
pozostajàcych w zarzàdzie organów wojskowych lub
przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz
zmiana granic tych obwodów odbywa si´ w porozu-
mieniu z tymi organami.

Art. 28. 1.14) Obwody ∏owieckie wydzier˝awia si´
ko∏om ∏owieckim Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego,
z zastrze˝eniem ust. 1a.

1a.15) Obwody ∏owieckie podlegajà wydzier˝awie-
niu 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
∏owieckie.

2.16) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po
zasi´gni´ciu opinii Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego,
mo˝e, w drodze decyzji, wy∏àczaç obwody ∏owieckie
z wydzier˝awiania i przekazaç je na czas nie krótszy ni˝
10 lat w zarzàd z przeznaczeniem na oÊrodki hodowli
zwierzyny, w których — oprócz polowania — realizo-
wane sà cele zwiàzane w szczególnoÊci z:

1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania
∏owisk, wdra˝aniem nowych osiàgni´ç z zakresu
∏owiectwa;

2) prowadzeniem badaƒ naukowych;

3) odtwarzaniem populacji zanikajàcych gatunków
zwierzàt dziko ˝yjàcych;

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

5) hodowlà zwierzàt ∏ownych szczególnie po˝ytecz-
nych w biocenozach leÊnych;

6) prowadzeniem szkoleƒ z zakresu ∏owiectwa.

3. OÊrodki hodowli zwierzyny mogà byç prowa-
dzone za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw Êro-
dowiska przez: Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne La-
sy Paƒstwowe, Polski Zwiàzek ¸owiecki, instytucje
naukowo-dydaktyczne oraz inne jednostki, które do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzi∏y takie oÊrod-
ki. Prawo do prowadzenia oÊrodków hodowli zwie-
rzyny jest niezbywalne.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po za-
si´gni´ciu opinii Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
przekazywania w zarzàd obwodów ∏owieckich wy∏à-
czonych z wydzier˝awiania, uwzgl´dniajàc tryb post´-
powania, jednostkom, których zadania ustawowe dajà
gwarancj´ realizacji celów, o których mowa w ust. 2.  

Art. 29. 1. Obwody ∏owieckie wydzier˝awiajà, na
wniosek Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego, po zasi´-
gni´ciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
oraz w∏aÊciwej izby rolniczej:17)

1) obwody ∏owieckie leÊne — dyrektor regionalnej
dyrekcji Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego
Lasy Paƒstwowe;

2) obwody ∏owieckie polne — starosta, wykonujàcy
zadanie z zakresu administracji rzàdowej;
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3)18) obwody ∏owieckie znajdujàce si´ na terenie wi´-
cej ni˝ jednego powiatu — starosta powiatu, na te-
renie którego znajduje si´ najwi´ksza cz´Êç obwo-
du ∏owieckiego.

1a. Obwód ∏owiecki obejmujàcy obszar gruntów
pozostajàcych w zarzàdzie organów wojskowych lub
przydzielonych tym organom do wykorzystania mo˝e
byç wydzier˝awiony ko∏om ∏owieckim za zgodà tych
organów.

2. Obwody ∏owieckie wydzier˝awia si´ na czas nie
krótszy ni˝ 10 lat. Po up∏ywie tego okresu dotychcza-
sowemu dzier˝awcy przys∏uguje pierwszeƒstwo w za-
warciu umowy dzier˝awy na dalszy okres.

3. W przypadku podzia∏u obwodu ∏owieckiego do-
tychczasowemu dzier˝awcy lub zarzàdcy przys∏uguje
prawo wyboru dzier˝awy lub zarzàdzania jednym
z obwodów ∏owieckich powsta∏ych z podzia∏u.

4. W przypadku podzia∏u obwodu ∏owieckiego lub
zmiany jego granic nast´puje rozliczenie z jego do-
tychczasowym dzier˝awcà lub zarzàdcà z tytu∏u nad-
p∏aconego czynszu dzier˝awnego oraz nak∏adów na
zagospodarowanie, poniesionych w ostatnich 2 latach
przed dokonaniem tego podzia∏u lub zmian. Kwot´
ustalonà w rozliczeniu wyp∏aca ust´pujàcemu dzier-
˝awcy lub zarzàdcy dzier˝awca lub zarzàdca nowo
utworzonego obwodu ∏owieckiego.

5.19) Zasada okreÊlona w ust. 4 obowiàzuje tak˝e
w przypadku wy∏àczenia obwodu ∏owieckiego z wy-
dzier˝awienia w trakcie trwania umowy dzier˝awy.

6.19) W przypadku okreÊlonym w art. 28
ust. 1a i przekazaniu przez Polski Zwiàzek ¸owiecki
dzier˝awionego obwodu ∏owieckiego ko∏u ∏owieckie-
mu, nast´puje rozliczenie mi´dzy stronami obejmujàce
zwrot nadp∏aconego czynszu dzier˝awnego, nak∏adów
poniesionych na zagospodarowanie obwodu za okres
dzier˝awy obwodu ∏owieckiego przez Polski Zwiàzek
¸owiecki, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 2 ostatnie lata.

Art. 29a.20) 1. Umowa dzier˝awy obwodu ∏owiec-
kiego w szczególnoÊci powinna zawieraç:

1) numer i powierzchni´ obwodu ∏owieckiego;

2) obszar gruntów leÊnych i polnych wchodzàcych
w sk∏ad obwodu ∏owieckiego;

3) kategori´ obwodu ∏owieckiego;

4) wysokoÊç czynszu za dzier˝aw´ obwodu ∏owiec-
kiego i termin jego p∏atnoÊci;

5) obowiàzki stron umowy;

6) zasady zastosowania odstrza∏u zast´pczego;

7) sposób i terminy rozliczeƒ mi´dzy stronami umo-
wy w przypadku jej rozwiàzania.

2. Umowa dzier˝awy obwodu ∏owieckiego ulega
rozwiàzaniu w przypadku:

1) wy∏àczenia obwodu ∏owieckiego z wydzier˝awie-
nia;

2) rozwiàzania ko∏a ∏owieckiego;

3) zgodnego oÊwiadczenia stron.

3. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie sto-
suje si´ przepisy Kodeksu cywilnego dotyczàce dzier-
˝awy.

Art. 30. 1. W przypadku nieusprawiedliwionego
niezrealizowania rocznego planu ∏owieckiego dzier-
˝awcy obwodów ∏owieckich obowiàzani sà do udzia∏u
w kosztach ochrony lasu przed zwierzynà.

2.21) Udzia∏ w kosztach, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´ w wysokoÊci czynszu za dzier˝aw´ ob-
wodu ∏owieckiego, przy czym udzia∏ ten przypada
w ca∏oÊci w∏aÊciwemu nadleÊnictwu.

2a. Czynsz dzier˝awny ustala si´, w zale˝noÊci od
kategorii obwodu ∏owieckiego, mno˝àc iloÊç hektarów
obszaru dzier˝awionego obwodu ∏owieckiego przez
równowartoÊç pieni´˝nà ˝yta, stosujàc wskaênik prze-
liczeniowy, który nie mo˝e byç wy˝szy ni˝ 0,07 q ˝yta
za 1 hektar. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnic-
twa, po zasi´gni´ciu opinii Polskiego Zwiàzku ¸owiec-
kiego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) zasady kategoryzacji obwodów ∏owieckich,
uwzgl´dniajàc liczebnoÊç poszczególnych gatun-
ków zwierzyny w okreÊlonych Êrodowiskach jej
bytowania, rodzaj i wielkoÊç jej pozyskania oraz
nasilenie czynników antropogenicznych;

2) szczegó∏owe zasady ustalenia czynszu dzier˝awne-
go, uwzgl´dniajàc powierzchni´ i kategori´ obwo-
du ∏owieckiego, stosujàc za podstaw´ do wyliczeƒ
cen´ ˝yta ustalonà na podstawie ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z póên. zm.22));

3) szczegó∏owe zasady ustalania partycypacji, o któ-
rej mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc niezrealizowanie
rocznego planu ∏owieckiego w zakresie pozyska-
nia: ∏osi, jeleni, danieli i saren, przy czym nie mo-
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˝e ona przekroczyç 10 % wartoÊci wp∏ywów ze
sprzeda˝y tusz tych gatunków w roku poprzednim.  

Art. 31. 1. Wydzier˝awiajàcy obowiàzany jest rozli-
czyç otrzymany czynsz dzier˝awny mi´dzy nadleÊnic-
twami i gminami.

2. NadleÊnictwu przypada czynsz odpowiadajàcy
powierzchni paƒstwowych gruntów leÊnych, a gmi-
nom — odpowiadajàcy pozosta∏ej powierzchni obwo-
du ∏owieckiego.

3. Za obwody ∏owieckie wy∏àczone z wydzier˝a-
wiania zarzàdcy tych obwodów uiszczajà ekwiwalent
równy wysokoÊci Êredniego czynszu za dzier˝aw´, sto-
sowanego w obwodach ∏owieckich, wydzier˝awio-
nych na obszarze danej gminy lub gmin sàsiednich,
a nale˝noÊç rozliczajà wed∏ug zasad okreÊlonych
w ust. 1 i 2.

Rozdzia∏ 6

Polski Zwiàzek ¸owiecki

Art. 32.23) 1. Polski Zwiàzek ¸owiecki jest zrzesze-
niem osób fizycznych i prawnych, które prowadzà go-
spodark´ ∏owieckà poprzez hodowl´ i pozyskiwanie
zwierzyny oraz dzia∏ajà na rzecz jej ochrony poprzez
regulacj´ liczebnoÊci populacji zwierzàt ∏ownych.

2. Polski Zwiàzek ¸owiecki posiada osobowoÊç
prawnà.

3. Polski Zwiàzek ¸owiecki oraz ko∏a ∏owieckie
dzia∏ajà na podstawie ustawy oraz statutu uchwalone-
go przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Zwiàzku
¸owieckiego.

4. Statut Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego okreÊla
w szczególnoÊci:

1) teren dzia∏ania i siedzib´ Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego;

2) sposób nabywania i utraty cz∏onkostwa w Polskim
Zwiàzku ¸owieckim oraz kole ∏owieckim, zasady
przynale˝noÊci do kó∏ ∏owieckich, przyczyny utraty
cz∏onkostwa oraz prawa i obowiàzki cz∏onków;

3) organy Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego 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 reprezentowania ko∏a ∏owieckiego;

5) fundusze i majàtek Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego
oraz ko∏a ∏owieckiego, a tak˝e sposób ich tworze-
nia, nabywania i zbywania;

6) warunki wa˝noÊci podejmowanych przez organy
Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego bàdê ko∏a ∏owiec-
kiego uchwa∏;

7) sposób ustanawiania sk∏adek cz∏onkowskich oraz
wpisowego na rzecz Polskiego Zwiàzku ¸owieckie-
go i ko∏a ∏owieckiego;

8) zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu;

9) zasady post´powania wewnàtrzorganizacyjnego;

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´, podzia∏u, rozwiàzy-
wania oraz likwidacji ko∏a ∏owieckiego.

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

1) jest pe∏noletnia;

2) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

3) nie by∏a karana za przest´pstwa wymienione w pra-
wie ∏owieckim;

4) naby∏a uprawnienia do wykonywania polowania;

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

6. Cz∏onkowie Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego
podlegajà obowiàzkowemu ubezpieczeniu od na-
st´pstw nieszcz´Êliwych wypadków i od odpowie-
dzialnoÊci cywilnej w zakresie czynnoÊci zwiàzanych
z gospodarkà ∏owieckà i polowaniami.

Art. 32a.24) 1. Organami Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego sà:

1) Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego, jako najwy˝sza w∏adza Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego, który tworzà, wy∏onieni
w wyborach poÊrednich, przedstawiciele kó∏ ∏o-
wieckich i przedstawiciele cz∏onków niezrzeszo-
nych w ko∏ach ∏owieckich;

2) Naczelna Rada ¸owiecka, do zadaƒ której nale˝y
ustalanie kierunków i planów dzia∏alnoÊci Polskie-
go Zwiàzku ¸owieckiego mi´dzy Krajowymi Zjaz-
dami Delegatów oraz realizacja innych zadaƒ prze-
widzianych statutem, oraz Okr´gowe Rady ¸o-
wieckie;

3) Zarzàd G∏ówny jako organ zarzàdzajàcy.

2. Zarzàd G∏ówny Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego
reprezentuje Zwiàzek na zewnàtrz.

3. Polski Zwiàzek ¸owiecki zobowiàzany jest posia-
daç organy kontroli wewn´trznej.

4. Statut Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego mo˝e
przewidywaç powo∏ywanie innych organów krajo-
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wych i okr´gowych, które realizujà — na terenie swe-
go dzia∏ania — zadania okreÊlone w art. 34.

Art. 33. 1. Ko∏a ∏owieckie zrzeszajà osoby fizyczne
i sà podstawowym ogniwem organizacyjnym w Pol-
skim Zwiàzku ¸owieckim w realizacji celów i zadaƒ ∏o-
wiectwa. 

2. Ko∏a ∏owieckie posiadajà osobowoÊç prawnà
i ponoszà odpowiedzialnoÊç za swoje zobowiàzania.

3.25) OsobowoÊç prawnà ko∏a ∏owieckie nabywajà
i tracà z dniem nabycia lub utraty cz∏onkostwa w Pol-
skim Zwiàzku ¸owieckim.

4.25) Wskazane statutem organy okr´gowe, o któ-
rych mowa w art. 32a ust. 4, koordynujà i nadzorujà
dzia∏alnoÊç kó∏ ∏owieckich oraz cz∏onków — osób fi-
zycznych niezrzeszonych w ko∏ach ∏owieckich.

5.26) Organy, o których mowa w ust. 4, uchylajà,
w ramach nadzoru, sprzeczne z prawem bàdê statu-
tem Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego uchwa∏y kó∏ ∏o-
wieckich.

6.26) W sprawach nabycia lub utraty cz∏onkostwa
w Polskim Zwiàzku ¸owieckim oraz utraty cz∏onko-
stwa w kole ∏owieckim zainteresowany mo˝e — po
wyczerpaniu post´powania wewnàtrzorganizacyjne-
go — dochodziç swoich praw na drodze sàdowej.

Art. 33a.27) 1. Ko∏o ∏owieckie powinno liczyç co
najmniej 10 osób fizycznych b´dàcych cz∏onkami Pol-
skiego Zwiàzku ¸owieckiego.

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 dekla-
racj´, stajà si´ cz∏onkami ko∏a z chwilà przyj´cia go do
Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego.

Art. 34. Do zadaƒ Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego
nale˝y:

1) prowadzenie gospodarki ∏owieckiej;

2) troska o rozwój ∏owiectwa i wspó∏dzia∏anie z admi-
nistracjà rzàdowà i samorzàdowà, jednostkami or-
ganizacyjnymi Paƒstwowego Gospodarstwa Le-
Ênego Lasy Paƒstwowe i parkami narodowymi
oraz organizacjami spo∏ecznymi w ochronie Êro-
dowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju
populacji zwierzàt ∏ownych i innych zwierzàt dziko
˝yjàcych;

3) piel´gnowanie historycznych wartoÊci kultury ma-
terialnej i duchowej ∏owiectwa;

4)28) ustalanie kierunków i zasad rozwoju ∏owiectwa,
zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzàt
∏ownych;

5) czuwanie nad przestrzeganiem przez cz∏onków
Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego prawa, zasad ety-
ki, obyczajów i tradycji ∏owieckich;

6) prowadzenie dyscyplinarnego sàdownictwa ∏o-
wieckiego;

7) organizowanie szkolenia w zakresie prawid∏owego
∏owiectwa i strzelectwa myÊliwskiego;

8) prowadzenie i popieranie dzia∏alnoÊci wydawni-
czej i wystawienniczej o tematyce ∏owieckiej;

9) wspó∏praca z pokrewnymi organizacjami zagra-
nicznymi;

10) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w za-
kresie gospodarowania zwierzynà;

11)29) prowadzenie i popieranie hodowli u˝ytkowych
psów myÊliwskich i ptaków ∏owczych;

12) realizacja innych zadaƒ zleconych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.

Art. 35. 1.30) Dzia∏alnoÊç Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego jest finansowana z funduszy w∏asnych, wpi-
sowego, sk∏adek cz∏onkowskich, zapisów i darowizn
oraz dochodów z dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2.30) 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 ¸owieckiego i kó∏ ∏owieckich nie
podlega podzia∏owi mi´dzy cz∏onków.

3. Przepisy regulujàce zasady gospodarki finanso-
wej stowarzyszeƒ stosuje si´ odpowiednio do gospo-
darki finansowej Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego.

Art. 35a.31) 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego sprawuje minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska.

2. Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Pra-
wo 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 stowarzy-
szeniami stosuje si´ odpowiednio do nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego.

Rozdzia∏ 7

Stra˝ ∏owiecka

Art. 36. 1.32) Tworzy si´ Paƒstwowà Stra˝ ¸owiec-
kà jako umundurowanà, uzbrojonà i wyposa˝onà
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w terenowe, oznakowane Êrodki transportu formacj´
podleg∏à wojewodzie.

1a.33) Koordynacj´ dzia∏aƒ Paƒstwowej Stra˝y ¸o-
wieckiej na obszarze województwa w zakresie realiza-
cji zadaƒ, o których mowa w art. 37 ust. 1, prowadzi
komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y ¸owiec-
kiej powo∏ywany przez wojewod´.

2.34) Dzier˝awcy i zarzàdcy obwodów ∏owieckich
majà obowiàzek zatrudniç lub powo∏aç co najmniej
jednego stra˝nika, którego zadaniem jest ochrona
zwierzyny i prowadzenie gospodarki ∏owieckiej.

3.34) Stra˝ ∏owieckà stanowià:

1) Paƒstwowa Stra˝ ¸owiecka;

2) stra˝nicy ∏owieccy powo∏ywani lub zatrudniani
przez dzier˝awców i zarzàdców obwodów ∏owiec-
kich.

Art. 37. 1. Zadaniem Paƒstwowej Stra˝y ¸owiec-
kiej jest kontrola realizacji przepisów ustawy,
a w szczególnoÊci w zakresie:

1) ochrony zwierzyny;

2) zwalczania k∏usownictwa i wszelkiego szkodnictwa
∏owieckiego;

3) zwalczania przest´pstw i wykroczeƒ w zakresie ∏o-
wiectwa;

4) kontroli legalnoÊci skupu i obrotu zwierzynà.

2. Paƒstwowa Stra˝ ¸owiecka wspó∏pracuje z Sze-
fem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ usta-
wowych.

Art. 38. 1. Stra˝nikiem Paƒstwowej Stra˝y ¸owiec-
kiej oraz stra˝nikiem ∏owieckim mo˝e byç osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ukoƒczy∏a 21 lat;

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

5)35) cieszy si´ pozytywnà opinià wydanà przez ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby zaintere-
sowanej;

6) posiada dobry stan zdrowia;

7) nie by∏a karana sàdownie;

8) ukoƒczy∏a z wynikiem pozytywnym przeszkolenie
wed∏ug programu opracowanego przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych.

2. Stra˝nicy Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej sà pra-
cownikami urz´dów wojewódzkich.

Art. 38a.36) Stra˝nikowi Paƒstwowej Stra˝y ¸o-
wieckiej przys∏uguje bezp∏atne umundurowanie wraz
z oznakami s∏u˝bowymi i odznakami s∏u˝bowymi, któ-
re zobowiàzany jest nosiç przy wykonywaniu czynno-
Êci s∏u˝bowych.

Art. 39. 1.37) Na terenach obwodów ∏owieckich
ochronà zwierzyny oraz ochronà mienia dzier˝awców
i zarzàdców, zwalczaniem przest´pstw i wykroczeƒ
w zakresie szkodnictwa ∏owieckiego i szkodnictwa
przyrodniczego, pope∏nianych w obwodach ∏owiec-
kich polnych i leÊnych, zajmujà si´ stra˝nicy Paƒstwo-
wej Stra˝y ¸owieckiej, na zasadach okreÊlonych w Ko-
deksie post´powania karnego i Kodeksie post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia.

2. Stra˝nicy Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej przy
wykonywaniu zadaƒ okreÊlonych w ust. 1 majà prawo
do:

1) legitymowania osób podejrzanych o pope∏nienie
przest´pstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich
to˝samoÊci;

2) nak∏adania i Êciàgania grzywien w drodze manda-
tu karnego za wykroczenia pope∏niane na terenach
obwodów ∏owieckich w zakresie szkodnictwa ∏o-
wieckiego;

3)38) zatrzymywania i dokonywania kontroli Êrodków
transportu w obwodach ∏owieckich oraz w ich bez-
poÊrednim sàsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ∏a-
dunku oraz przeglàdania zawartoÊci baga˝y, w ra-
zie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pope∏-
nienia przest´pstwa lub wykroczenia;

4)38) przeszukania osób, pomieszczeƒ i innych miejsc
w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o po-
pe∏nienie przest´pstwa lub wykroczenia na zasa-
dach okreÊlonych w Kodeksie post´powania kar-
nego;

5) uj´cia sprawcy przest´pstwa lub wykroczenia na
goràcym uczynku lub w poÊcigu podj´tym bezpo-
Êrednio po pope∏nieniu przest´pstwa i doprowa-
dzenia do jednostki Policji;

6)39) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów po-
chodzàcych z przest´pstwa lub wykroczenia oraz
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narz´dzi i Êrodków s∏u˝àcych do ich pope∏nienia
oraz ich zabezpieczenia;

7) prowadzenia dochodzeƒ oraz wnoszenia i popiera-
nia aktu oskar˝enia w post´powaniu uproszczo-
nym, je˝eli przedmiotem przest´pstwa jest zwie-
rzyna, w trybie i na zasadach okreÊlonych w Ko-
deksie post´powania karnego;

8) prowadzenia post´powania w sprawach o wykro-
czenia oraz udzia∏u w rozprawach przed kolegium
do spraw wykroczeƒ40) w charakterze oskar˝yciela
publicznego i wnoszenia Êrodków zaskar˝ania41)

do sàdu rejonowego od rozstrzygni´ç kolegium
do spraw wykroczeƒ40) w sprawach zwalczania
wykroczeƒ w zakresie szkodnictwa ∏owieckiego;

9)42) dokonywania kontroli podmiotów prowadzà-
cych skup, przerób i sprzeda˝ tusz zwierzyny lub
ich cz´Êci w zakresie sprawdzenia êróde∏ jej po-
chodzenia;

9a)43) dokonywania kontroli podmiotów prowadzà-
cych obrót zwierzynà ˝ywà oraz podmiotów pro-
wadzàcych chów i hodowl´ zwierzàt ∏ownych
w zakresie sprawdzenia êróde∏ ich pochodzenia;

9b)43) dokonywania kontroli podmiotów prowadzà-
cych sprzeda˝ us∏ug obejmujàcych polowania wy-
konywane przez cudzoziemców na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

10)44) noszenia broni palnej bojowej, broni myÊliwskiej
Êrutowej, pa∏ki wielofunkcyjnej i kajdanek oraz po-
cisków, w tym pocisków niepenetracyjnych;

11)44) noszenia miotacza gazu obezw∏adniajàcego;

12) ˝àdania niezb´dnej pomocy od instytucji paƒstwo-
wych, zwracania si´ o takà pomoc do jednostek
gospodarczych, organizacji spo∏ecznych, jak rów-
nie˝ w nag∏ych przypadkach do ka˝dego obywate-
la o udzielenie doraênej pomocy na zasadach
okreÊlonych w przepisach o Policji, okreÊlajàcych
szczegó∏owo zasady ˝àdania takiej pomocy.

3. Stra˝nik Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej mo˝e,
wobec osób uniemo˝liwiajàcych wykonywanie przez
niego czynnoÊci okreÊlonych w ustawie, stosowaç
Êrodki przymusu bezpoÊredniego w postaci:

1) si∏y fizycznej;

2)45) chemicznych Êrodków obezw∏adniajàcych w po-
staci miotacza gazu obezw∏adniajàcego;

3)46) pa∏ki wielofunkcyjnej;

4)46) kajdanek;

5)46) pocisków niepenetracyjnych.

4. Zastosowanie przez stra˝nika Paƒstwowej Stra-
˝y ¸owieckiej Êrodków przymusu bezpoÊredniego,
o których mowa w ust. 3, powinno odpowiadaç po-
trzebom wynikajàcym z istniejàcej sytuacji i zmierzaç
do podporzàdkowania si´ osoby wydanym polece-
niom.

5. Je˝eli zastosowanie Êrodków przymusu bezpo-
Êredniego, o których mowa w ust. 3, okaza∏o si´ nie-
wystarczajàce lub ich u˝ycie ze wzgl´du na okoliczno-
Êci danego zdarzenia nie jest mo˝liwe, stra˝nik Paƒ-
stwowej Stra˝y ¸owieckiej ma prawo u˝ycia broni pal-
nej w nast´pujàcych przypadkach:

1) w celu odparcia bezpoÊredniego i bezprawnego
zamachu na ˝ycie w∏asne lub innej osoby;

2) przeciwko osobie, która usi∏uje bezprawnie, prze-
mocà odebraç broƒ palnà stra˝nikowi lub innej
osobie uprawnionej do posiadania broni palnej;

3) przeciwko osobie niepodporzàdkowujàcej si´ we-
zwaniu do natychmiastowego porzucenia broni
lub innego niebezpiecznego narz´dzia, którego
u˝ycie zagroziç mo˝e ˝yciu lub zdrowiu stra˝nika
albo innej osobie.

6. U˝ycie broni palnej powinno nast´powaç w spo-
sób wyrzàdzajàcy najmniejszà szkod´ osobie, przeciw-
ko której u˝yto broni, i nie mo˝e zmierzaç do pozba-
wienia jej ˝ycia, a tak˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo
utraty ˝ycia lub zdrowia innych osób.

7. Do wykonywania przez stra˝nika Paƒstwowej
Stra˝y ¸owieckiej czynnoÊci, o których mowa w ust. 2,
a tak˝e do u˝ycia przez niego Êrodków przymusu,
o których mowa w ust. 3 i 5, stosuje si´ odpowiednio
przepisy o Policji.

8. Stra˝nikowi Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej wy-
konujàcemu obowiàzki na terenach obwodów ∏owiec-
kich przys∏ugujà uprawnienia okreÊlone odr´bnymi
przepisami odnoszàcymi si´ do:

1) Stra˝y Ochrony Przyrody 47) — w zakresie prze-
strzegania przepisów o ochronie przyrody;
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spraw wykroczeƒ utraci∏a moc zgodnie z art. 2 § 2 pkt 3
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadza-
jàce Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. Nr 106, poz. 1149), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
17 paêdziernika 2001 r.

41) Obecnie w∏aÊciwoÊç post´powania w sprawach o wykro-
czenia reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Ko-
deks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
Nr 106, poz. 1148), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 2001 r.

42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b tiret trze-
cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

43) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b tiret czwarte ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b tiret pià-
te ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. c tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
46) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. c tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
47) Przepisy regulujàce organizacj´ Stra˝y Ochrony Przyrody

wygas∏y w zwiàzku z ustawà z dnia 7 grudnia 2000 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 3, poz. 21), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 2 lutego
2001 r.



2) Paƒstwowej Stra˝y Rybackiej — w zakresie kontro-
li legalnoÊci dokonywania po∏owu;

3) stra˝ników leÊnych — w zakresie zwalczania szkod-
nictwa leÊnego.

9. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 3, powinny
byç wykonywane w sposób mo˝liwie najmniej naru-
szajàcy dobra osobiste osoby, w stosunku do której
zosta∏y podj´te.

10. Na sposób przeprowadzenia czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 2, przys∏uguje za˝alenie do prokura-
tora.

11. Stra˝nicy Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej przy
wykonywaniu czynnoÊci s∏u˝bowych korzystajà z ochro-
ny prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karne-
go dla funkcjonariusza publicznego.

Art. 40. 1.48) Stra˝nicy, o których mowa w art. 36
ust. 3 pkt 2: 

1) wykonujàc zadania, wspó∏dzia∏ajà z Paƒstwowà
Stra˝à ¸owieckà. Przy wykonywaniu czynnoÊci
s∏u˝bowych przys∏ugujà im uprawnienia oraz obo-
wiàzujà 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 myÊliw-
skiej w celach ochrony zwierzyny przed drapie˝ni-
kami znajdujàcymi si´ na liÊcie zwierzàt ∏ownych,
zgodnie z rocznym planem ∏owieckim, o ile sà
cz∏onkami Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, stra˝nik ∏owiecki ma obowiàzek nosiç odzna-
k´ stra˝nika oraz na ˝àdanie okazywaç legitymacj´
s∏u˝bowà.

3.49) Broƒ myÊliwska, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
mo˝e byç nabywana przez dzier˝awców bàdê zarzàd-
ców obwodów ∏owieckich oraz u˝ywana, ewidencjo-
nowana i przechowywana na zasadach okreÊlonych
w przepisach o broni i amunicji.

Art. 41. 1.50) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych i Ministrem SprawiedliwoÊci,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymo-
gi kwalifikacji zawodowych, wzory legitymacji, umun-
durowania, oznak s∏u˝bowych oraz odznak s∏u˝bo-
wych stra˝ników Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej, a tak-
˝e szczegó∏owe kwalifikacje zawodowe, wzór oznaki
i legitymacji stra˝nika ∏owieckiego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-

nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady:

1) wspó∏dzia∏ania Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej
z Policjà i Polskim Zwiàzkiem ¸owieckim;

2)51) posiadania, ewidencjonowania i przechowywa-
nia broni palnej bojowej, broni myÊliwskiej Êruto-
wej, amunicji oraz miotaczy gazu obezw∏adniajà-
cego w siedzibach stra˝y.

3.52) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe sposoby u˝ywania, ewidencjonowania
i przechowywania w siedzibach Paƒstwowej Stra˝y
¸owieckiej broni palnej bojowej, broni myÊliwskiej
Êrutowej, amunicji i miotaczy gazu obezw∏adniajàce-
go. Rozporzàdzenie powinno okreÊlaç szczegó∏owe
wymogi dotyczàce przechowywania, u˝ywania, ewi-
dencjonowania w siedzibach Paƒstwowej Stra˝y ¸o-
wieckiej broni palnej bojowej, broni myÊliwskiej Êru-
towej, amunicji do tej broni oraz miotaczy gazu obez-
w∏adniajàcego, a tak˝e wzory dokumentów niezb´d-
nych do ewidencjonowania broni i amunicji oraz mio-
taczy gazu obezw∏adniajàcego, jej wydawania i zda-
nia, jak równie˝ warunki techniczne, jakim powinien
odpowiadaç magazyn broni.  

Rozdzia∏ 8

Wykonywanie polowania

Art. 42.53) 1. Polowanie mo˝e byç wykonywane
przez cz∏onków Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego lub
cudzoziemców, o których mowa w art. 42a ust. 1, za
zgodà dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏owieckiego.

2. Podczas polowania uprawniony do jego wyko-
nywania zobowiàzany jest posiadaç:

1) legitymacj´ cz∏onkowskà Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców
wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1;

2) pozwolenie na posiadanie broni myÊliwskiej lub
inny dokument uprawniajàcy do jej posiadania, je-
˝eli wykonuje polowanie za pomocà broni prze-
znaczonej do celów ∏owieckich;

3) zezwolenie na ∏owienie zwierzyny przy u˝yciu pta-
ka ∏owczego, je˝eli wykonuje polowanie przy po-
mocy ptaków ∏owczych.

3. Wyró˝nia si´ trzy rodzaje uprawnieƒ do wykony-
wania polowania:

1) podstawowe — uprawniajàce do odstrza∏u zwie-
rzàt ∏ownych, z wyjàtkiem samców zwierzyny p∏o-
wej;
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———————
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
49) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



2) selekcjonerskie — uprawniajàce do odstrza∏u wszyst-
kich zwierzàt ∏ownych;

3) sokolnicze — uprawniajàce do ∏owienia zwierzyny
przy pomocy ptaków ∏owczych.

4. Warunkiem uzyskania uprawnieƒ do wykonywa-
nia polowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jest:

1) odbycie rocznego sta˝u w kole ∏owieckim lub
oÊrodku hodowli zwierzyny;

2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski
Zwiàzek ¸owiecki;

3) z∏o˝enie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu
przed komisjà egzaminacyjnà powo∏anà przez Pol-
ski Zwiàzek ¸owiecki.

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

1) osoby posiadajàce wy˝sze lub Êrednie wykszta∏ce-
nie leÊne;

2) osoby posiadajàce inne wy˝sze wykszta∏cenie
o specjalnoÊci ∏owieckiej;

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

4) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy prze-
bywajà z zamiarem sta∏ego pobytu za granicà, je-
˝eli posiadajà aktualne uprawnienia do wykony-
wania polowania w innym paƒstwie;

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

6. Warunkiem uzyskania uprawnieƒ, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 2, jest:

1) posiadanie uprawnieƒ podstawowych przez co
najmniej 3 lata;

2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski
Zwiàzek ¸owiecki;

3) z∏o˝enie egzaminu, z wynikiem pozytywnym,
przed komisjà egzaminacyjnà powo∏anà przez Pol-
ski Zwiàzek ¸owiecki.

7. Warunkiem uzyskania uprawnieƒ, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 3, jest:

1) posiadanie uprawnieƒ podstawowych;

2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski
Zwiàzek ¸owiecki;

3) z∏o˝enie egzaminu, z wynikiem pozytywnym,
przed komisjà egzaminacyjnà powo∏anà przez Pol-
ski Zwiàzek ¸owiecki. 

8. Do wykonywania polowania indywidualnego
jest wymagane, poza dokumentami okreÊlonymi
w ust. 2, pisemne upowa˝nienie wydane przez dzier-
˝awc´ lub zarzàdc´ obwodu ∏owieckiego.

9. Polski Zwiàzek ¸owiecki ustala wysokoÊç op∏at
za szkolenie i egzaminowanie, uwzgl´dniajàc ponie-
sione koszty.

10. Uprawnienia do wykonywania polowania wy-
gasajà, o ile zainteresowany w okresie 5 lat od ich na-
bycia nie uzyska∏ cz∏onkostwa Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego lub te˝ po up∏ywie 5 lat do ustania cz∏onko-
stwa w Polskim Zwiàzku ¸owieckim.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb wydawa-
nia zezwoleƒ na ∏owienie zwierzyny przy u˝yciu pta-
ków ∏owczych, kierujàc si´ potrzebà podtrzymania
polskich zwyczajów i tradycji sokolniczych.

Art. 42a.54) 1. Uprawnienia do wykonywania polo-
wania posiadajà tak˝e obywatele paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, je˝eli posiadajà uprawnienia do wy-
konywania polowania w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej i z∏o˝à egzamin uzupe∏niajàcy w j´zyku pol-
skim przed komisjà, o której mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3,
ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 3, z obowiàzujàcych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej przepisów dotyczàcych zasad i warun-
ków wykonywania polowania, a tak˝e listy gatunków
zwierzàt ∏ownych oraz okresów polowaƒ na te zwierz´-
ta, a w przypadku uprawnieƒ selekcjonerskich tak˝e za-
sad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny p∏owej.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wygasa-
jà po up∏ywie 5 lat od dnia egzaminu.

Art. 42b.54) 1. Termin rozpocz´cia i zakoƒczenia po-
lowania indywidualnego oraz iloÊç i gatunek pozyska-
nej zwierzyny podlega wpisowi w ksià˝ce ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym, którà zobowià-
zani sà posiadaç dla ka˝dego obwodu dzier˝awcy i za-
rzàdcy obwodów ∏owieckich.

2.55) W przypadku pozyskania zwierzyny na polo-
waniu indywidualnym myÊliwy jest zobowiàzany od-
notowaç ten fakt w posiadanym upowa˝nieniu do wy-
konywania polowania indywidualnego:

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

2) w odniesieniu do zwierzyny drobnej — niezw∏ocz-
nie po zakoƒczeniu polowania.

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

Art. 42c.54) Osoba prowadzàca punkt skupu obo-
wiàzana jest oznakowaç tusze: ∏osi, jeleni, danieli, mu-
flonów, saren i dzików bezpoÊrednio po dostarczeniu
przez uprawnionego do wykonywania polowania po-
zyskanej zwierzyny.

Art. 42d.54) Odstrza∏ samców ∏osi, jeleni, danieli,
saren i muflonów podlega ocenie co do jego zgodno-
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54) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
55) Wszed∏ w ˝ycie z dniem 30 czerwca 2005 r.



Êci z zasadami selekcji osobniczej. Oceny w obwodach
podlegajàcych wydzier˝awieniu dokonujà komisje po-
wo∏ane przez Polski Zwiàzek ¸owiecki, w sk∏ad których
wchodzà przedstawiciele: Polskiego Zwiàzku ¸owiec-
kiego oraz Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego La-
sy Paƒstwowe, a w obwodach wy∏àczonych z wydzier-
˝awienia ich zarzàdcy przy udziale odpowiednio
przedstawiciela: Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego albo
Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwo-
we bàdê obu z nich.

Art. 42e.54) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób wyceny
oraz ewidencji trofeów ∏owieckich, uwzgl´dniajàc kry-
teria wyceny 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.

Art. 43. 1.56) Cudzoziemiec lub obywatel polski, któ-
ry przebywa z zamiarem sta∏ego pobytu za granicà, nie-
b´dàcy cz∏onkiem Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego bàdê
niespe∏niajàcy warunków okreÊlonych w art. 42a mo˝e
wykonywaç polowanie po wykupieniu polowania
u przedsi´biorcy wpisanego do rejestru, o którym mo-
wa w art. 17 ust. 1, albo na podstawie zgody ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska. Zgoda jest wydawa-
na na wniosek Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego lub
w przypadku polowaƒ w obwodach zarzàdzanych na
wniosek ich zarzàdców.

1a.57) Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, mo-
˝e polowaç wy∏àcznie w obecnoÊci przedstawiciela
dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏owieckiego b´dàce-
go cz∏onkiem Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego, który
wskazuje zwierzyn´ przeznaczonà do odstrza∏u i odpo-
wiedzialny jest za dokonanie wpisu, o którym mowa
w art. 42b ust. 1.

2.58) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii Polskiego Zwiàzku
¸owieckiego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób powo∏ywania komisji egzaminacyjnych oraz
zakres i tryb przeprowadzania egzaminów, o któ-
rych 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, wojewody, Paƒstwowe-
go Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe
i Policji,

b) rodzaje uzyskiwanych uprawnieƒ,

c) dokumenty wymagane do z∏o˝enia przed egza-
minem,

d) sposób przeprowadzania i dokumentowania
egzaminów;

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

3.58) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po
zasi´gni´ciu opinii Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warun-
ki wykonywania polowania oraz znakowania, o któ-
rym mowa w art. 42c, wzór upowa˝nienia do wykony-
wania polowania indywidualnego, wzór ksià˝ki ewi-
dencji pobytu na polowaniu indywidualnym, uwzgl´d-
niajàc istniejàce polskie zwyczaje ∏owieckie oraz kieru-
jàc si´ troskà o bezpieczeƒstwo osób i mienia.  

Art. 44. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rol-
nictwa i po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Rady
Ochrony Przyrody oraz Polskiego Zwiàzku ¸owieckie-
go okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dla terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci, okresy polo-
waƒ na zwierz´ta ∏owne.

2. Wojewoda jest uprawniony do skracania, w uza-
sadnionych przypadkach, okresów polowaƒ na terenie
województwa, po zasi´gni´ciu opinii Polskiego Zwiàz-
ku ¸owieckiego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po za-
si´gni´ciu opinii Paƒstwowej Rady Ochrony Przyrody,
mo˝e zezwoliç na dokonanie odstrza∏u lub od∏owu
zwierzyny dla celów naukowych z pomini´ciem okre-
sów ochronnych.

4. (uchylony).59)

Art. 45. 1.60) W przypadku nadmiernego zag´szcze-
nia zwierzyny, zagra˝ajàcego trwa∏oÊci lasów, nadle-
Êniczy dzia∏ajàcy z upowa˝nienia dyrektora regional-
nej dyrekcji Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego La-
sy Paƒstwowe po zasi´gni´ciu opinii Polskiego Zwiàz-
ku ¸owieckiego wydaje decyzj´ administracyjnà, na-
kazujàcà dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏owieckie-
go wykonanie od∏owu lub odstrza∏u redukcyjnego
zwierzyny.

2. Je˝eli dzier˝awca obwodu ∏owieckiego nie reali-
zuje rocznego planu ∏owieckiego w zakresie pozyska-
nia zwierzyny, nadleÊniczy dzia∏ajàcy z upowa˝nienia
dyrektora regionalnej dyrekcji Paƒstwowego Gospo-
darstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe wydaje postano-
wienie o zastosowaniu odstrza∏u zast´pczego zwierzy-
ny, wed∏ug zasad okreÊlonych w umowie dzier˝awy
obwodu ∏owieckiego.

3. W przypadku szczególnego zagro˝enia w prawi-
d∏owym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych
i u˝ytecznoÊci publicznej przez zwierzyn´, starosta,
w porozumieniu z Polskim Zwiàzkiem ¸owieckim, mo-
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56) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 11.
57) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy,
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59) Przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



˝e wydaç decyzj´ o od∏owie lub odstrzale redukcyj-
nym zwierzyny.

4. Odstrza∏y redukcyjne i zast´pcze zwierzyny mo-
gà przeprowadzaç wy∏àcznie osoby uprawnione do
wykonywania polowania.

Rozdzia∏ 9

Szkody ∏owieckie

Art. 46. 1. Dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏o-
wieckiego obowiàzany jest do wynagradzania szkód
wyrzàdzonych:

1) w uprawach i p∏odach rolnych przez dziki, ∏osie, je-
lenie, daniele i sarny;

2) przy wykonywaniu polowania.

2. Ogl´dzin i szacowania szkód, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e ustalania wysokoÊci odszkodowania
dokonujà przedstawiciele zarzàdcy lub dzier˝awcy ob-
wodu ∏owieckiego. Na ˝àdanie strony w ogl´dzinach,
szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokoÊci odszkodo-
wania uczestniczy przedstawiciel w∏aÊciwej terytorial-
nie izby rolniczej.

Art. 47. 1. W∏aÊciciele lub posiadacze gruntów rol-
nych i leÊnych powinni, zgodnie z potrzebami, wspó∏-
dzia∏aç z dzier˝awcami i zarzàdcami obwodów ∏owiec-
kich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o któ-
rych mowa w art. 46.

2. W przypadku gdy pomi´dzy w∏aÊcicielem lub
posiadaczem gruntu a dzier˝awcà lub zarzàdcà obwo-
du ∏owieckiego powsta∏ spór o wysokoÊç wynagro-
dzenia za szkody, o których mowa w art. 46, strony
mogà zwróciç si´ do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce powsta∏ej szkody organu gminy w celu mediacji
dla polubownego rozstrzygni´cia sporu.

Art. 48. Odszkodowanie nie przys∏uguje:

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiàce
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa jako deputaty rolne na
gruntach leÊnych;

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub p∏odów
rolnych, którzy nie dokonali ich sprz´tu w terminie
odbiegajàcym wi´cej ni˝ 14 dni od zakoƒczenia
okresu zbioru tego gatunku roÊlin w danym regio-
nie, okreÊlonego przez wojewod´;

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów
rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budow´
przez dzier˝awc´ lub zarzàdc´ obwodu ∏owieckie-
go urzàdzeƒ lub wykonywanie zabiegów zapobie-
gajàcych szkodom;

4) za szkody nieprzekraczajàce wartoÊci 100 kg ˝yta
w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;

5) za szkody powsta∏e w p∏odach z∏o˝onych w sterty,
stogi i kopce, w bezpoÊrednim sàsiedztwie lasu;

6) za szkody w uprawach rolnych za∏o˝onych z ra˝à-
cym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Art. 49. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rol-
nictwa, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób po-
st´powania przy szacowaniu szkód w uprawach i p∏o-
dach rolnych oraz wyp∏at odszkodowaƒ za szkody,
uwzgl´dniajàc terminy zg∏oszenia szkody, obowiàzek
szacowania wst´pnego i ostatecznego oraz obszar
uszkodzonej uprawy.  

Art. 50. 1. Skarb Paƒstwa odpowiada za szkody
wyrzàdzone przez zwierz´ta ∏owne obj´te ca∏orocznà
ochronà.

1a. (uchylony).61)

2.62) Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrzà-
dzane na obszarach:

1) obwodów ∏owieckich leÊnych odszkodowania wy-
p∏aca Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒ-
stwowe ze Êrodków bud˝etu paƒstwa;

2) obwodów ∏owieckich polnych i obszarach nie-
wchodzàcych w sk∏ad obwodów ∏owieckich od-
szkodowania wyp∏aca wojewoda ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa, z cz´Êci, której dysponentem jest
wojewoda.

Rozdzia∏ 10

Przepisy karne

Art. 51. 1. Kto:

1) strzela do zwierzyny w odleg∏oÊci mniejszej ni˝
500 m od miejsca zebraƒ publicznych w czasie ich
trwania lub w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 100 m od
zabudowaƒ mieszkalnych,

2)63) wybiera jaja, piskl´ta, niszczy gniazda ptaków
∏ownych lub niszczy ich l´gowiska,

3) przetrzymuje zwierzyn´ bez odpowiedniego ze-
zwolenia,

4)64) niszczy nory i legowiska zwierzàt ∏ownych,

5)64) niszczy urzàdzenia ∏owieckie, wybiera karm´ lub
sól z lizawek,

6)65) poluje, nie posiadajàc przy sobie wymaganych
dokumentów,

7)66) wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje
wymaganych wpisów w upowa˝nieniu do wyko-
nywania polowania indywidualnego

— podlega karze grzywny.
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61) Przez art. 137 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

62) W brzmieniu ustalonym przez art. 137 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 61.

63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

65) Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

66) Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1; wszed∏ w ˝ycie z dniem 30 czerwca 2005 r. 



2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 orzekanie
nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu w spra-
wach o wykroczenia.

Art. 52. Kto:

1)67) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub
wprowadza do obrotu narz´dzia i urzàdzenia prze-
znaczone do k∏usownictwa,

2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tu-
szy lub trofeów zwierzàt ∏ownych,

3) bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obro-
tu zwierzyn´ ˝ywà lub mi´so zwierzyny ubitej,

4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty raso-
we lub ich mieszaƒce,

5) sprawujàc zarzàd z ramienia dzier˝awcy, a w ob-
wodach niewydzier˝awionych z ramienia zarzàd-
cy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej
do wykonywania polowania lub na przekroczenie
zatwierdzonego w planie ∏owieckim pozyskania
zwierzyny,

6)68) pozyskuje zwierzyn´ innego gatunku, innej p∏ci
lub w wi´kszej liczbie, ni˝ przewiduje upowa˝nie-
nie wydane przez dzier˝awc´ lub zarzàdc´ obwo-
du ∏owieckiego

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do roku.

Art. 53. Kto:

1) poluje na przelotne ptactwo ∏owne na wybrze˝u
morskim w pasie 3 000 m od brzegu w g∏àb morza
lub 5 000 m w g∏àb làdu,

2) poluje z chartami lub ich mieszaƒcami,

3) poluje w czasie ochronnym,

4) poluje nie posiadajàc uprawnieƒ do polowania,

5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocà broni
i amunicji innej ni˝ myÊliwska, Êrodków i materia-
∏ów wybuchowych, trucizn, karmy o w∏aÊciwo-
Êciach odurzajàcych, sztucznego Êwiat∏a, lepów,
wnyków, ˝elaz, do∏ów, samostrza∏ów lub rozkopy-
wania nor i innych niedozwolonych Êrodków,

6) nie b´dàc uprawnionym do polowania wchodzi
w posiadanie zwierzyny

— podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 5.

Art. 54. 1. W razie skazania za czyny wymienione
w art. 52 i art. 53, sàd mo˝e orzec przepadek broni, po-
jazdów, narz´dzi i psów, przy u˝yciu których dokonane
zosta∏o przest´pstwo, a tak˝e przepadek trofeów, tusz
zwierzyny i ich cz´Êci.

2. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e dotyczyç równie˝ przedmiotów niestanowiàcych
w∏asnoÊci sprawcy.

Rozdzia∏ 11

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 55—57. (pomini´te).69)

Art. 58. 1. Przedsi´biorstwa zajmujàce si´ sprzeda-
˝à polowaƒ dla cudzoziemców oraz eksportem, obro-
tem zwierzyny ˝ywej oraz tusz zwierzyny mogà reali-
zowaç umowy zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy przez okres 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie.

2. Po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
prowadzona po uzyskaniu koncesji.

Art. 59. 1. Dotychczasowe zrzeszenie Polski Zwià-
zek ¸owiecki staje si´ Polskim Zwiàzkiem ¸owieckim
w rozumieniu ustawy.

2. Ko∏a ∏owieckie utworzone na podstawie dotych-
czasowych przepisów i istniejàce w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy stajà si´ ko∏ami ∏owieckimi w jej
rozumieniu.

3. Uprawnienia do wykonywania polowania naby-
te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowujà
swojà moc i stajà si´ uprawnieniami do wykonywania
polowania w jej rozumieniu.

Art. 60. 1. Obwody ∏owieckie utworzone na pod-
stawie dotychczasowych przepisów stajà si´ obwoda-
mi ∏owieckimi w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Obwody wy∏àczone z wydzier˝awienia na pod-
stawie dotychczasowych przepisów stajà si´ oÊrodka-
mi hodowli zwierzyny w rozumieniu niniejszej ustawy,
pod warunkiem, ˝e w ciàgu 1 roku od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie dostosujà realizowane cele do wymogów
okreÊlonych w art. 28 ust. 2.

Art. 61. (pomini´ty).69)

Art. 62. (pomini´ty).69)

Art. 63. Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r.
o hodowli, ochronie zwierzàt ∏ownych i prawie ∏owiec-
kim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 101, poz. 444).

Art. 64. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 60 dni
od dnia og∏oszenia.70)
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———————
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
68) Dodany przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
69) Zamieszczone w obwieszczeniu.
70) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 18 grudnia 1995 r.
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