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Ze względu na nadchodzące zmiany 
redakcja BŁ zwróciła się do czytelni-
ków o proponowanie kryteriów, ja-
kimi powinien się kierować PZŁ przy 

wyłanianiu dzierżawców obwodów 
łowieckich. Dyskusja na ten temat jest 
niewątpliwie bardzo pożądana. Wyda-
je mi się jednak, że powinna ona objąć 
wszystkie zagadnienia związane z wy-
dzierżawianiem obwodów. Trzeba się 
bowiem liczyć z tym, że wejście w życie 
znowelizowanych przepisów spowodu-
je konieczność wypracowania nowego 
modelu wydzierżawiania obwodów 
łowieckich, co z kolei odbije się na ca-
łym polskim modelu organizacyjnym 

łowiectwa. Tak często bywa w sytu-
acji, gdy ustawodawca nie przemyśli 
wszystkich konsekwencji wprowadza-
nych przez siebie zmian. 

Mój artykuł ma na celu szersze spoj-
rzenie na omawianą problematykę. Na 
wstępie stawiam tezę, że tryb i kryteria 
wydzierżawiania obwodów łowieckich 
muszą zostać uregulowane ustawowo. 
Ustawodawca nie może po prostu upo-
ważnić PZŁ do wydzierżawiania obwo-
dów bez określenia wszystkich związa-

dr Witold Daniłowicz
www.wdanilowicz.pl

Wydzierżawianie  
obwodów łowieckich (I)

Zmiany wprowadzone do Prawa łowieckiego przez nowelę, która weszła w życie w kwiet-
niu br., powodują, że w 2020 r. czeka nas rewolucja. Z jednej strony będzie to nowy po-

dział kraju na obwody łowieckie, a z drugiej – ich wydzierżawianie bez stosowania obo-
wiązującej dotąd zasady pierwszeństwa dla dotychczasowych dzierżawców. Taka sytuacja 

wpłynie na cały model organizacyjny naszego łowiectwa.

Witold Daniłowicz
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nych z tym kwestii. Chodzi tu głównie 
o wskazanie trybu wydzierżawiania ob-
wodów, a także kryteriów stosowanych 
przy wyborze dzierżawców. Trzeba za-
tem mieć świadomość, że unormowanie 
tej sprawy będzie wymagać kolejnych 
zamian w ustawie Prawo łowieckie. 

sprzeczność z Konstytucją RP
Dyskusję należy zacząć od przypo-
mnienia, że wydzierżawianie obwodów 
łowieckich to nic innego jak dyspono-
wanie majątkiem należącym do Skarbu 
Państwa. Ten majątek stanowi, praw-
niczo rzecz ujmując, prawo polowania 
wydzierżawiane przez SP kołom łowiec-
kim. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że 
jego wartość rynkowa w skali kraju jest 
naprawdę bardzo duża. A staje się ona 
jeszcze większa, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, że chodzi o obwody nie tylko wy-
dzierżawiane, lecz także te wyłączone 
z wydzierżawiania, gdzie zostały utwo-
rzone ośrodki hodowli zwierzyny.

Powstaje zatem pytanie, dlaczego 
dysponowanie takim majątkiem usta-
wodawca oddał w ręce organów PZŁ 
(i ministra środowiska, w odniesieniu 
do OHZ-etów) bez ustalenia żadnych re-
guł, którymi te organy powinny się kie-
rować, ani trybu podejmowania decyzji 
w tej sprawie. Dopóki obowiązywała 
zasada pierwszeństwa i kołom łowiec-
kim automatycznie przedłużano dzier-
żawę na kolejne dziesięcioletnie okresy, 
ten problem miał mniejsze znaczenie. 
Nie znaczy to jednak, że nie odgrywał 
żadnej roli. Co jakiś czas słyszało się 
przecież o odbieraniu kołom obwodów 
i wydzierżawianiu ich osobom powiąza-
nym w taki czy inny sposób z działacza-
mi Związku. Teraz grozi nam, że ten sys-
tem zostanie wykorzystany na masową 
skalę. Jest więc się czego obawiać. 

Niestety, na gruncie obecnych przepi-
sów nie można uniknąć tej sytuacji. Usta-
wa jednoznacznie określa, że obwody ło-
wieckie są wydzierżawiane na wniosek 
PZŁ. Daje to organom Związku nieogra-
niczoną władzę w decydowaniu, komu 
wydzierżawić dany obwód, co pozwala 
działaczom trzymać w szachu koła ło-
wieckie. Rzecz jednak w tym, że – przy-
najmniej moim zdaniem – ten przepis 
Prawa łowieckiego jest sprzeczny z Kon-
stytucją RP. Stąd też konieczność zmiany 
ustawy. Nie liczę na to, że sejm podejmie 
się tego zadania z własnej inicjatywy czy 
na wniosek ministra środowiska. A tym 
bardziej na wniosek PZŁ. Rolę sprawczą 

odegra tu zapewne Trybunał Konstytu-
cyjny, gdy trafi do niego zapytanie z sądu 
rozpatrującego skargę jednego z preten-
dentów do wydzierżawienia obwodu ło-
wickiego, którego wniosek nie zostanie 
uwzględniony. 

Gdzie widzę problem konstytucyjny? 
Przede wszystkim nie do pogodzenia 
z zasadami państwa prawa jest sytu-
acja, gdy ustawodawca upoważnia jakiś 
podmiot do rozporządzania majątkiem 
SP w drodze dzierżawy bez określenia: 
trybu, w jakim podmiot podejmuje de-
cyzję w tej sprawie, kryterium wyboru 
podmiotu, któremu majątek będzie wy-
dzierżawiony, ani trybu odwołania się 
od tej decyzji. Problem potęguje fakt, że 
to zadanie zostało zlecone podmiotowi 
(PZŁ) niebędącemu organem państwo-
wym i niemającemu żadnych regulacji 
wewnętrznych normujących te kwestie. 
Istnieją przy tym poważne wątpliwości 
co do przestrzegania przez Związek za-
sad transparentności i demokracji we-
wnątrzzwiązkowej, a nadzór państwa 
nad jego działalnością jest pozorny. 

odpowiednie regulacje
Dla porównania warto wskazać, jak po-
dobny proces uregulowano w Ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geolo-
giczne i górnicze. Określa ona zasady 
korzystania przez Skarb Państwa z in-
nego prawa, a mianowicie prawa włas-
ności górniczej. Wprowadza ogólną 
zasadę, że SP może nim rozporządzać 
wyłącznie przez ustanowienie użytko-
wania górniczego w drodze zawarcia 
stosownej umowy. Mamy więc sytuację 
bardzo podobną do tej na gruncie prawa 
łowieckiego. Ustanowienie użytkowa-
nia górniczego jest poprzedzone prze-
targiem, w szczególności gdy ubiega 
się o to więcej niż jeden podmiot. Wa-
runki przetargu powinny mieć charak-
ter niedyskryminujący i opierać się na 
następujących kryteriach: technicznych 
i finansowych możliwościach oferenta, 
proponowanej technologii prowadze-
nia prac oraz proponowanej wysokości 
wynagrodzenia z tytułu ustanowienia 
użytkowania górniczego.

Szczegółowe zasady dotyczące orga-
nizacji przetargu, a zwłaszcza: sposób 
zamieszczania obwieszczeń o przetargu 
na ustanowienie użytkowania górnicze-
go, informacje zamieszczane w obwiesz-
czeniu, wymagania dotyczące oferty, 
termin składania ofert oraz zakończe-
nia przetargu, tryb organizowania 
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i przeprowadzania przetargu, w tym po-
woływania i pracy komisji przetargowej, 
kierując się potrzebą przedstawienia 
w obwieszczeniu wyczerpujących infor-
macji o przetargu, a także zapewnienia 
przejrzystych i niedyskryminujących 
warunków postępowania oraz ochrony 
konkurencji, w tym sprawiedliwej oceny 
złożonych ofert (art. 14 ust. 4), są okreś-
lane przez Radę Ministrów w drodze 
rozporządzenia. 

Stoję na stanowisku, że wydzierża-
wianie obwodów łowieckich powinno 
się odbywać w podobnym trybie, oczy-
wiście z odpowiednimi modyfikacjami 
wynikającymi ze specyfiki łowiectwa. 
W tym kontekście nasuwa się główne 
pytanie: kto ma organizować i prowa-
dzić postępowanie w celu wyłonienia 
dzierżawcy obwodu łowieckiego? Wy-
daje się, że właściwy organ stanowi 
wojewoda – w przypadku obwodów 
zarówno polnych, jak i leśnych. Woje-
woda jest podstawowym podmiotem 
zarządzającym majątkiem SP w danym 
województwie i dlatego to on powinien 
wydzierżawiać prawo polowania w ob-
wodach położonych na jego terenie. Na 
pewno nie należy powierzać tego zada-
nia samorządom – ani wojewódzkim, 
ani powiatowym. Z żalem trzeba się 
bowiem zgodzić z opinią, że w tych or-
ganach panuje wszechobecna korupcja. 

Warto też się zastanowić, czy we 
wspomnianym procesie powinny brać 
udział – w jakiejkolwiek roli – Lasy 

Państwowe bądź PZŁ. Zakładając, że 
zostałaby przyjęta forma przetargu, 
te podmioty mogłyby mieć prawo de-
legowania przedstawicieli do komisji 
przetargowej. Takie samo uprawnienie 
przysługiwałoby starostom i organiza-
cjom rolników. 

zarządy wojewódzkie  
zamiast okręgowych
Należy też pomyśleć nad konsekwencja-
mi dostosowania obwodów łowieckich 
do struktury wojewódzkiej. Z natury 
rzeczy spowoduje to, że wiele obwo-
dów granicznych utraci część swoich 
terenów. Zatem w najlepszym wypad-
ku koło dotychczas dzierżawiące dany 
obwód będzie teraz miało dwa obwody. 
Jednak wydaje się bardzo prawdopo-
dobne, że powierzchnia przynajmniej 
jednego z nich, a często obu, okaże się 
mniejsza niż 3000 ha. Tym samym nie 
będą się one mieściły w definicji ob-
wodu zawartej w art. 23 ust. 1 Prawa 
łowieckiego. Już teraz zresztą istnie-
je sporo takich obwodów. Może więc 
nadszedł czas, aby się zastanowić nad 
zmianą tej definicji (powodującej sze-
reg problemów interpretacyjnych).

Trzeba też mieć świadomość, że do-
stosowanie do struktury wojewódzkiej 
dotknie nie tylko obwody graniczne. 
Nie może przecież dojść do sytuacji, 
że obwody położone w centrum wo-
jewództwa pozostaną niezmienione, 
a te zlokalizowane na jego skraju będą 

funkcjonowały w formie kadłubowej 
lub ulegną włączeniu do sąsiednich 
obwodów. Należy się zatem liczyć 
z ewentualnością – i to zapewne naj-
lepsze rozwiązanie – że podział woje-
wództw na obwody zostanie przepro-
wadzony zupełnie od nowa. Przy za-
chowaniu zasady, że obwód musi mieć 
przynajmniej 3000 ha, wydaje się pra-
wie pewne, że ogólna liczba obwodów 
w danym województwie się zmniejszy. 
To z kolei skłania do zastanowienia się, 
czy minimalna powierzchnia obwodu 
nie powinna być ustalona na niższym 
poziomie. To niezwykle istotna kwe-
stia, której zamierzam poświęcić od-
rębny artykuł. 

W przypadku dostosowania obwo-
dów łowieckich do struktury wojewódz-
kiej i prowadzenia procedury wydzier-
żawiania obwodów przez wojewodę 
jeszcze bardziej sztuczne i nienaturalne 
wydaje się zachowanie struktury orga-
nizacyjnej Związku opartej na 49 zarzą-
dach okręgowych. O ile bowiem każdy 
obwód znajdzie się wtedy tylko w jed-
nym województwie, o tyle nadal będzie 
on mógł pozostawać w obszarze dwóch 
lub nawet trzech okręgów PZŁ. Taka sy-
tuacja stałaby się tym bardziej nieuza-
sadniona, gdyby PZŁ delegował przed-
stawiciela do komisji przetargowej 
powoływanej przez wojewodę. Należy 
mieć zatem nadzieję, że nowy Statut 
PZŁ zlikwiduje tę anomalię i przywróci 
zarządy wojewódzkie. l
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Ustawa jednoznacznie określa,  
że obwody łowieckie są wydzierżawiane 
na wniosek PZŁ. Daje to organom 
Związku nieograniczoną władzę 
w decydowaniu, komu wydzierżawić 
dany obwód, co pozwala działaczom 
trzymać w szachu koła łowieckie


