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Projekt – zapowiadany jako rewolucyj-ny oraz wychodzący naprzeciw oczeki-waniom myśliwych i rolników – okazał się dużym rozczarowaniem, ponieważ w dużej mierze stanowi kalkę aktual-nych rozwiązań i zamiast wprowadzać zmiany modelowe, koncentruje się głów-nie na walce personalnej z PZŁ oraz jego władzami. Z całości dokumentu przezie-ra zaś absolutny brak wizji nowoczesne-go łowiectwa, które byłoby przystoso-wane do wymogów współczesności.Nie znaczy to, że wszystkie propo-nowane rozwiązania są złe. Problem leży jednak w tym, że choć autorzy mo-gli się skupić na dokonaniu naprawdę ważnych reform, to wybrali zachowa-nie modelowego status quo, na dodatek w znacznie gorszym wydaniu i mocno niedopracowanym stylu.

degradacja znaczenia  myśliwych
Istota projektu koncentruje się na zli-kwidowaniu zrzeszenia o nazwie Pol-ski Związek Łowiecki, którego majątek i większość kompetencji przejmie analo-giczna organizacja o nazwie Narodowy Związek Gospodarki Łowieckiej (NZGŁ). Ten pomysł wyraźnie wskazuje, że auto-rzy wzorowali się na tak krytykowanym dekrecie Bieruta o Prawie łowieckim 

z 1952 r., na mocy którego zlikwidowa-no stowarzyszenie PZŁ, a jego miejsce i majątek zajęło zrzeszenie o tej samej nazwie. O ile jednak w tamtym przypad-ku majątek był symboliczny i dotyczył wyłącznie własności stowarzyszenia, o tyle aktualnie koła łowieckie są trakto-wane jako podstawowe ogniwo organi-zacyjne PZŁ, co w razie wejścia w życie omawianych propozycji może doprowa-dzić do przejęcia również ich majątku.Proklamowany w projekcie NZGŁ miałby być przymusową, monopoli-styczną organizacją łowiecką zrzeszają-cą myśliwych i koła łowieckie, natomiast podstawową różnicę między nim a PZŁ stanowiłoby ograniczenie samorządno-ści członków oraz wpływu myśliwych na gospodarkę łowiecką w kraju przez usta-nowienie Narodowej Rady Gospodarki Łowieckiej (NRGŁ) jako najwyższego organu NZGŁ. W skład tej rady miałoby wejść 16 myśliwych: po jednym z każde-go województwa, którzy nie pełnili funk-cji w strukturach PZŁ, 10 przedstawicieli organizacji rolniczych związków zawo-dowych, 5 przedstawicieli stowarzyszeń reprezentujących przemysł mięsny wie-przowy i przetwórstwa dziczyzny oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego ds. rolnictwa i ds. środowi-ska. Taki skład, z rozbudowanym udzia-łem rolników i przetwórców mięsa, ale – co ciekawe – zupełnie bez leśników oraz przyrodników, jest wyrazem zasadniczej idei projektu, tzn. podporządkowania łowiectwa gospodarce rolnej. Jak wyni-ka zresztą z treści dalszych przepisów, dotychczasowe kompetencje ministra środowiska z zakresu łowiectwa miały-

by w większości przejść w ręce ministra rolnictwa. Przy okazji warto zauwa-żyć, że projekt nie przewiduje udziału w NRGŁ reprezentantów izb rolniczych, a zamiast nich forsuje grupy powiązane z autorem zgłaszanych zmian.NZGŁ utrzymywałby się m.in. ze skła-dek członkowskich, których wysokość zostałaby ustalona w statucie nadanym przez prezesa Rady Ministrów w poro-zumieniu z ministrem właściwym ds. rolnictwa oraz przedstawicielami orga-nizacji myśliwych i rolników. Nie określono górnej granicy wysokości składki, więc nie byłoby przeszkód, żeby podno-sić ją w dowolny sposób, a wpływ na to mieliby rolnicy, którzy nie musieliby jej płacić. Dochód z wypracowanej działal-ności gospodarki łowieckiej przekazy-wano by do budżetu państwa.NZGŁ utrzymywałby własne OHZ-ety i prowadziłby postępowania dys-cyplinarne na tych samych zasadach co dzisiaj PZŁ. Zajmowałby się także szko-leniem kandydatów na myśliwych oraz uczestniczyłby w ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów.
Projekt zakłada, że szacowaniem szkód łowieckich zajmowaliby się pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a wypłata odszkodowań następowałaby z Fun-duszu Odszkodowawczego, na który składaliby się m.in. dzierżawcy obwo-dów łowieckich. Nie wyjaśnia się przy tym, w jaki sposób mieliby zdobywać pieniądze na ten cel, skoro cały dochód z prowadzonej przez nich gospodarki łowieckiej trafiałby do Skarbu Państwa. 

Prawo łowieckie  
według OPZZRiOR

Zanim jeszcze na dobre ruszyły prace zespołu ds. opracowania projektu ustawy 
dotyczącej odszkodowań za szkody łowieckie, powołanego w lutym br. przez ministra 

środowiska, światło dzienne ujrzał projekt zmiany Prawa łowieckiego, który przedstawił 
Sławomir Izdebski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

Miłosz Kościelniak-Marszał

Porady dotyczące 
prawa łowieckiegodr Miłosz Kościelniak-Marszał
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Na wstępie zaznaczę, że zgadzam się 
z autorem zarówno jeśli chodzi o ogól-
ną ocenę omawianego projektu, jak 
i z większością jego krytycznych opinii. 
Natomiast Miłosz KościelniakMarszał 
proponuje w swoim tekście „powrót  
do korzeni” oraz ograniczenie roli PZŁ 
do organizacji zrzeszającej tylko koła 
łowieckie i koordynującej ich działal-
ność. Z tą tezą chciałbym polemizować. 

Przede wszystkim jeśli sięgniemy 
do samych początków Związku, czyli do 
okresu przedwojennego, to okaże się, że 
był on wówczas organizacją zrzeszają-
cą stowarzyszenia łowieckie, a potem 
także myśliwych. Jeżeli chodzi o koła 
(pomijając, że to określenie powsta-
ło dopiero po II wojnie światowej), to 
trzeba podkreślić, że Związek nie zrze-
szał dzierżawców obwodów łowieckich 
jako takich. Po wojnie kółka, a następnie 
koła łowieckie mogły należeć do PZŁ 
na zasadzie dobrowolności. Dopiero 
później, gdy stały się jedynymi podmio-
tami uprawnionymi do dzierżawienia 
obwodów łowieckich, zostały włączo-
ne do PZŁ, co znacznie ograniczyło ich 
niezależność. Kolejne nowelizacje re-
gulacji łowieckich pozbawiły je resztek 
samodzielności. (Tę ewolucję Związku 
znakomicie omówił Krzysztof Morow 
w swoim artykule „Jak hartowała się 
stal”, zamieszczonym w BŁ nr 1/2017).

Tak więc, wracając do korzeni, uwa-
żam, że PZŁ powinien zrzeszać wyłącz-
nie myśliwych (a może także sympaty-
ków łowiectwa niebędących myśliwymi). 
Początkowo członkostwo w Związku nie 
było obowiązkowe. Czy jednak chcemy 
iść tak daleko? Wydaje mi się, że to nie 
jest dobra droga. Stanowczo opowiadam 
się za utrzymaniem PZŁ jako organizacji 
zrzeszającej wszystkich polskich myśli-
wych i reprezentującej ich wobec władz 
państwowych oraz samorządowych 

(co nie zmienia tego, że mogłyby po-
wstać też inne, dobrowolne organiza-
cje realizujące podobne cele). Uważam 
jednak – i tu zgadzam się z Miłoszem 
KościelniakiemMarszałem – że funkcje 
i kompetencje PZŁ powinny zostać istot-
nie ograniczone.

zadania PZŁ
Zanim przejdę do określenia propo-
nowanej roli Związku, chciałbym naj-
pierw omówić podział kompetencji 
w przyszłym modelu organizacyjnym 
polskiego łowiectwa. Otóż wydaje mi 
się, że działalność zarządczonadzorczą 
w zakresie łowiectwa należy podzielić 
między administrację rządową i samo-
rządową. Gospodarka łowiecka byłaby 
natomiast realizowana przez samo-
dzielne koła łowieckie. 

W proponowanym modelu państwo 
powinno określać i prowadzić politykę 
łowiecką oraz nadzorować jej realizację. 
Wojewoda organizowałby egzaminy ło-
wieckie (po spełnieniu przez kandydata 
ustawowych warunków) potwierdzające 
posiadanie odpowiednich uprawnień. 
W jego kompetencji leżałyby też koor-
dynacja wieloletnich planów łowieckich 
oraz wykonywanie innych zadań pań-
stwa w zakresie łowiectwa. Natomiast 
starosta powinien wydawać karty ło-
wieckie, wyznaczać i wydzierżawiać ob-
wody, zatwierdzać roczne plany łowiec-
kie oraz nadzorować koła i koordynować 
ich działalność, ale tylko w zakresie pro-
wadzenia gospodarki łowieckiej.

Jeśli chodzi o koła, to przede wszyst-
kim muszą być całkowicie niezależne 
pod względem organizacyjnym. Czym 
bowiem jest koło łowieckie? Grupą osób 
wspólnie dzierżawiących obwód łowiec-
ki i w nim gospodarujących. Mogą to ro-
bić, wykorzystując różne formy prawne. 
Oczywiście warto się zastanowić nad 

tym, czy ta forma nie powinna być jed-
nolita – np. spółka, której statut zostałby 
określony rozporządzeniem ministra. 
Takie spółki miałyby osobowość prawną 
(podobnie jak dzisiejsze koła łowieckie). 
Spory między członkami rozstrzygałyby 
sądy powszechne. 

W przedstawionym modelu ustro-
jowym łowiectwa jest też oczywiście 
miejsce dla PZŁ. Rolą Związku powinno 
być przede wszystkim popularyzowa-
nie łowiectwa i dbanie o jego właściwe 
postrzeganie w społeczeństwie, a także 
o przestrzeganie zasad etycznych przez 
myśliwych. To bardzo istotne zadania, 
które obecnie PZŁ – z różnych powodów 
– realizuje w stopniu wysoce niewystar-
czającym. Związek powinien również 
reprezentować interesy polujących za-
równo w procesie legislacyjnym (przy 
tworzeniu przepisów regulujących ło-
wiectwo), jak i wobec organów admini-
stracji rządowej oraz samorządowej. Ze 
względu na konieczność kontrolowania 
przestrzegania przez myśliwych zasad 
etyki łowieckiej uważam, że członkostwo 
w PZŁ powinno być obowiązkowe dla 
wszystkich łowców. Chodzi bowiem o to, 
aby te zasady były takie same dla każde-
go polującego oraz jednolicie interpreto-
wane i stosowane.

Wiele dyskusji wzbudzają ostatnio 
kwestie personalne w PZŁ. W nowym 
modelu powinniśmy się zabezpieczyć 
przed powstawaniem kasty zawodo-
wych działaczy. Jeżeli ktoś chce się za-
wodowo poświęcić łowiectwu, to niech 
znajdzie sobie miejsce w odpowiednich 
strukturach rządowych lub samorządo-
wych (w nowym modelu), a nie w związ-
ku myśliwych. Dlatego uważam, że w no-
wym statucie musi się znaleźć zasada, 

Samodzielne koła łowieckie

Po przeczytaniu w BŁ nr 4/2017 artykułu Miłosza Kościelniaka-
Marszała poświęconego projektowi zmian Prawa łowieckiego, 
który przedstawił Sławomir Izdebski, postanowiłem dorzucić 
nieco własnych spostrzeżeń na ten temat. 

Witold Daniłowicz

Ar
ch

iw
um



że stanowisk wybieralnych w PZŁ na 
jednym szczeblu, związanych z otrzymy-
waniem wynagrodzenia, nie można zaj-
mować przez więcej niż dwie kadencje. 
I to jakichkolwiek stanowisk, a nie tylko 
tego samego.

Kilka słów o pieniądzach. Oczywiście 
powstaje pytanie, czy proponowany 
model nie będzie dużo droższy w utrzy-
maniu od tego funkcjonującego obecnie. 
Nie sądzę. Myśliwy płaciłby dwie „dani-
ny” – opłatę roczną od karty łowieckiej 
i składkę na PZŁ. Ich łączna suma nie 
powinna przewyższać dzisiejszej skład-
ki. Ze względu na ograniczenie zadań 
Związku jego koszt prowadzenia dzia-
łalności znacznie spadnie. Zaoszczę-
dzone w ten sposób pieniądze powinny 
zostać przeznaczone (jako opłata od 
karty łowieckiej) na utrzymanie nowo 
utworzonych wydziałów łowieckich 
w urzędach wojewódzkich. Z kolei ad-
ministracja łowiecka w starostwach po-
wiatowych byłaby utrzymywana z czyn-
szu dzierżawnego za obwody łowieckie. 
Wspomniane wydziały mogłyby też 
przejąć tych pracowników PZŁ, którzy 
nie będą już potrzebni Związkowi.

co ze szkodami?
Kolejne ważkie zagadnienie powstające 
na kanwie projektu przedstawionego 
przez OPZZRiOR to kwestia szkód ło-
wieckich. Jestem zdecydowanie prze-
ciwny przejęciu odpowiedzialności za 
szkody przez państwo – w jakiejkolwiek 
formie. Przekonują mnie argumenty, że 
wywoła to istotny wzrost łącznej kwoty 
wypłacanych odszkodowań. Co więcej, 
konieczność utrzymania związanego 
z tym aparatu (pracownicy, samocho-
dy, sprzęt, lokale itp.) spowoduje dalsze 
zwiększenie kosztów. Tymczasem pań-
stwo w taki czy inny sposób przerzuci je 
na myśliwych – nikt bowiem nie zgodzi 
się dzisiaj na dodatkowe obciążenia dla 
budżetu z tego tytułu! Ostatecznie skoń-
czy się na tym, że myśliwi zapłacą dużo 
więcej, a jednocześnie stracą kontrolę 
nad całym procesem.

Dlatego apeluję o poszukiwanie alter-
natywnych rozwiązań, zarówno w sto-
sunku do obecnego systemu, który ewi-
dentnie faworyzuje koła łowieckie, jak 
i do propozycji zawartych w zgłaszanych 
ostatnio projektach ustaw. Taką alterna-
tywą mogłaby być obowiązkowa media-
cja, prowadzona przez profesjonalistów. 
Listy odpowiednich osób są już gotowe – 
prowadzą je prezesi sądów okręgowych. 

Mediatorów trzeba tylko wyposażyć 
w podstawową wiedzę w zakresie szkód 
łowieckich i technik agrotechnicznych. 
Takie szkolenia mógłby organizować 
PZŁ wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych. 
Mediatora wybierałyby strony z listy są-
dowej, a w razie braku porozumienia – 
starosta. Jeśli chodzi o koszty, to na ten 
cel można przeznaczyć część pieniędzy 
płaconych przez koła łowieckie tytułem 
czynszu dzierżawnego za obwody. 

Co jednak zrobić w przypadku niepo-
wodzenia mediacji? Przepisy łowieckie 
z 1927 r., które również przewidywały 
mediację, odsyłały strony do arbitrażu – 
„sądu rozjemczego do spraw o wynagra-
dzanie szkód łowieckich”. Taki sąd funk-
cjonował w każdej gminie. Sprawy roz-
patrywano w zespołach trzyosobowych. 
Przewodniczący był stały. Mianował go, 
na trzyletnią kadencję, starosta. Z kolei 
każda ze stron mianowała po jednym 
przedstawicielu. Trzeba zaznaczyć, że ar-
bitrzy („rozjemcy”) wcale nie musieli być 
prawnikami. Wyroki były ostateczne. Od-
wołanie do sądu powszechnego służyło 
tylko w przypadku naruszenia procedury.  

Opisany wyżej mechanizm ma wiele 
zalet. Po pierwsze, jest w miarę tani. Po 
drugie, w minimalnym stopniu angażuje 
organy państwowe, dzięki czemu skraca 
okres oczekiwania na rozstrzygnięcie. 
Po trzecie, sprawę rozpatruje się na po-
ziomie lokalnym, co powinno sprzyjać 
szybkiemu rozwiązaniu sporu w sposób 
zadowalający obie strony. Jednak przeję-
cie przedwojennego rozwiązania wprost 
prawdopodobnie okazałoby się dzisiaj 
niemożliwe. Obowiązkowy arbitraż, bez 
prawa odwołania się od jego wyroku do 
sądu, jest bowiem uważany za sprzeczny 
z konstytucyjną zasadą dostępu do sądu. 
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby taki arbitraż zaproponować stro-
nom na zasadzie dobrowolności. Jeżeli 
się na niego zdecydują, to wyrok będzie 
ostateczny i wiążący. Jeśli nie, to mogą 
wybrać sąd powszechny, ale muszą się 
liczyć z większymi kosztami i znacznie 
dłuższym okresem oczekiwania na pra-
womocny wyrok.

Swoje uwagi ograniczyłem do pod-
stawowych kwestii i do ogólnego zary-
sowania ram proponowanych rozwią-
zań. Mam nadzieję, że teksty Miłosza 
KościelniakaMarszała i mój skłonią 
także innych kolegów do zabrania gło-
su w dyskusji nad przyszłym modelem 
ustrojowym polskiego łowiectwa. Jest ku 
temu najlepszy czas i najwyższa pora. l


