
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 372, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) liczb´ cz∏onków i sk∏ad komisji egzaminacyjnej
przeprowadzajàcej egzamin ze znajomoÊci wyko-
nywania polowania oraz zasad ochrony przyrody,
zwany dalej „egzaminem”;

2) dokumenty, jakie przedk∏ada osoba ubiegajàca si´
o przystàpienie do egzaminu;

3) sposób przeprowadzania egzaminu;

4) wzór zaÊwiadczenia stwierdzajàcego z∏o˝enie eg-
zaminu z wynikiem pozytywnym.

§ 2. 1. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej przeprowa-
dzajàcej egzamin wchodzi 6 cz∏onków:

1) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw Êro-
dowiska — jako przewodniczàcy;

2) przedstawiciel Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego;

3) przedstawiciel Paƒstwowego Gospodarstwa Le-
Ênego Lasy Paƒstwowe;

4) ekspert z dziedziny ochrony przyrody;

5) ekspert z dziedziny gospodarki ∏owieckiej;

6) ekspert z dziedziny zasad posiadania i pos∏ugiwa-
nia si´ myÊliwskà bronià palnà — przedstawiciel
Komendanta G∏ównego Policji.

2. Egzamin przeprowadza si´, gdy komisj´ egzami-
nacyjnà reprezentuje co najmniej 5 osób, w tym prze-
wodniczàcy komisji egzaminacyjnej.

3. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje jej prze-
wodniczàcy.

§ 3. Osoba ubiegajàca si´ o przystàpienie do egza-
minu sk∏ada wniosek o dopuszczenie do egzaminu za-
wierajàcy imi´, nazwisko, numer PESEL, a w przypad-
ku cudzoziemców numer indentyfikacyjny obowiàzu-
jàcy w kraju zamieszkania, adres zamieszkania oraz
w∏asnor´czny podpis.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadza si´ w terminie oraz
miejscu wyznaczonym przez przewodniczàcego komi-
sji egzaminacyjnej.

2. O terminie oraz miejscu przeprowadzenia egza-
minu zawiadamia si´ na piÊmie osoby dopuszczone
do egzaminu, nie póêniej ni˝ na 14 dni przed dniem
rozpocz´cia cz´Êci pisemnej egzaminu; w zawiado-
mieniu mo˝na wskazaç pomoce i materia∏y, na pod-
stawie których b´dà mog∏y przygotowywaç si´ osoby
dopuszczone do egzaminu.

§ 5. Egzamin przeprowadza si´ co najmniej raz na
pó∏ roku, w sposób zapewniajàcy sprawdzenie znajo-
moÊci przepisów:

1) ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. — Prawo ∏o-
wieckie oraz aktów wykonawczych wydanych na
jej podstawie;

2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz aktów wykonaw-
czych wydanych na jej podstawie;

3) ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
(Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959)
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej pod-
stawie.

§ 6. 1. Egzamin sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ust-
nej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 7 lutego 2005 r.

w sprawie egzaminu ze znajomoÊci wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r.
Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.



2. Osoba przyst´pujàca do egzaminu okazuje ko-
misji egzaminacyjnej swój dowód to˝samoÊci.

§ 7. 1. Cz´Êç pisemna egzaminu trwa 120 minut
i polega na zaznaczeniu, w arkuszu testowym, jednej
spoÊród kilku proponowanych odpowiedzi na pytania
w nim zawarte.

2. Pisemne zestawy egzaminacyjne sk∏adajàce si´
z 35 pytaƒ testowych przygotowuje przewodniczàcy
komisji egzaminacyjnej. 

3. Cz´Êç ustna egzaminu polega na udzieleniu ust-
nej odpowiedzi na 4 pytania zadane przez komisj´ eg-
zaminacyjnà; cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej mo-
gà zadawaç pytania uzupe∏niajàce.  

4. Warunkiem przystàpienia do cz´Êci ustnej egza-
minu jest udzielenie, przez osob´ przyst´pujàcà do eg-
zaminu, prawid∏owej odpowiedzi na nie mniej ni˝
60 % pytaƒ w cz´Êci pisemnej.

5. Obs∏ug´ organizacyjnà i technicznà egzaminu
zapewnia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska.

§ 8. 1. Komisja egzaminacyjna uznaje egzamin za
z∏o˝ony z wynikiem pozytywnym po wydaniu przez
wi´kszoÊç cz∏onków komisji egzaminacyjnej pozytyw-
nej oceny z cz´Êci ustnej egzaminu; w razie równej
liczby g∏osów cz∏onków komisji egzaminacyjnej, o wy-
niku egzaminu decyduje g∏os przewodniczàcego ko-
misji egzaminacyjnej.

2. Z przeprowadzanego egzaminu sporzàdza si´
protokó∏, w którym zamieszcza si´:

1) imiona i nazwiska cz∏onków komisji egzaminacyj-
nej;

2) dat´ i miejsce przeprowadzania egzaminu;

3) imiona i nazwiska osób przyst´pujàcych do ka˝dej
z cz´Êci egzaminu, ze wskazaniem uzyskanych
przez te osoby wyników egzaminu;

4) w∏asnor´czne podpisy cz∏onków komisji egzami-
nacyjnej.

3. Arkusze testowe stanowià integralne cz´Êci pro-
toko∏u. 

§ 9. Wzór zaÊwiadczenia stwierdzajàcego z∏o˝enie
egzaminu z wynikiem pozytywnym stanowi za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)

Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Ârodowiska z dnia 1 paêdziernika 2002 r.
w sprawie egzaminu ze znajomoÊci wykonywania polowa-
nia oraz zasad ochrony przyrody (Dz. U. Nr 169, poz. 1392),
które traci moc na podstawie art. 85 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).
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WZÓR

ZAÂWIADCZENIE NR ...

O Z¸O˚ENIU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU ZE ZNAJOMOÂCI
WYKONYWANIA POLOWANIA ORAZ ZASAD OCHRONY PRZYRODY

Komisja egzaminacyjna powo∏ana przez Ministra Ârodowiska stwierdza, ˝e Pan/i ..................................................

....................................................................................., urodzony/a w dniu ................................................................ r. 

w ............................................................................., numer PESEL* ............................................................., z∏o˝y∏/a

w dniu ................................................................ r. z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomoÊci wykonywania

polowania oraz zasad ochrony przyrody.

(piecz´ç okràg∏a Podpis przewodniczàcego
Ministerstwa Ârodowiska) komisji egzaminacyjnej:

.............................................

Warszawa, dnia ................................. r. 

* W przypadku cudzoziemców numer indentyfikacyjny obowiàzujàcy w kraju zamieszkania.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 7 lutego 2005 r. (poz. 230)


