
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531
i Nr 210, poz. 2135) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Felczer jest uprawniony do samodzielnego
wykonywania nast´pujàcych czynnoÊci:

1) udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych w przypadkach
niewymagajàcych specjalistycznej pomocy lekar-
skiej oraz w stanach nag∏ych, w szczególnoÊci po-
legajàcych na:
a) ocenie stanu pacjenta w celu ustalenia post´po-

wania,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie szczegó∏owych uprawnieƒ zawodowych felczera

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 paêdziernika
1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustala si´ nast´pujàcà list´ gatunków zwie-
rzàt ∏ownych:
1) zwierzyna gruba:

a) ∏oÊ (Alces alces),
b) jeleƒ szlachetny (Cervus elaphus),
c) jeleƒ sika (Cervus nippon),
d) daniel (Dama dama),
e) sarna (Capreolus capreolus),
f) dzik (Sus scrofa),

g) muflon (Ovis aries musimon);
2) zwierzyna drobna:

a) lis (Vulpes vulpes),
b) jenot (Nyctereutes procyonoides),
c) borsuk (Meles meles),
d) kuna leÊna (Martes martes),
e) kuna domowa (Martes foina),
f) norka amerykaƒska (Mustela vison),

g) tchórz zwyczajny (Mustela putorius),
h) szop pracz (Procyon lotor),
i) pi˝mak (Ondatra zibethicus),
j) zajàc szarak (Lepus europaeus),

k) dziki królik (Oryctolagus cuniculus),
l) jarzàbek (Tetrastes bonasia),

m) ba˝ant (Phasianus ssp.),
n) kuropatwa (Perdix perdix),
o) g´Ê g´gawa (Anser anser),
p) g´Ê zbo˝owa (Anser fabalis),
r) g´Ê bia∏oczelna (Anser albifrons),
s) krzy˝ówka (Anas platyrhynchos),
t) cyraneczka (Anas crecca),
u) g∏owienka (Aythya ferina),
w) czernica (Aythya fuligula),
x) go∏àb grzywacz (Columba palumbus),
y) s∏onka (Scolopax rusticola),
z) ∏yska (Fulica atra).

2. Do zwierzyny p∏owej zalicza si´ gatunki zwierzàt
∏ownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—e.

3. Do drapie˝ników zalicza si´ gatunki zwierzàt
∏ownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a—h.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy ga-
tunków zwierzàt ∏ownych oraz okreÊlenia okresów po-
lowaƒ na te zwierz´ta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz
z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie ustalenia listy ga-
tunków zwierzàt ∏ownych.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2005 r. 

Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia listy gatunków zwierzàt ∏ownych

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (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.


