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WSTĘP

Pomysł napisania prezentowanej książki zrodził się w trakcie pisania 
monografii Prawo polowania1. Zdałem sobie wówczas sprawę, że po-
wstało pięć komentarzy do ustawy – Prawo łowieckie2, ale nie ma ani 
jednej pracy kompleksowo prezentującej ten dział prawa z problemo-
wego punktu widzenia. Co więcej, monografii poświęconych prawu 
łowieckiemu jest bardzo niewiele, a istniejące zajmują się zagadnieniami 
szczegółowymi. Celem książki jest właśnie wypełnienie tej luki.

W przeciwieństwie do Prawa polowania prezentowana książka nie jest 
pomyślana jako monografia naukowa. Jest ona jednak oparta o po-
czynione tam ustalenia i zgłoszone tezy. Z natury rzeczy więc niektóre 
rozdziały książki są zmodyfikowaną wersją odpowiednich rozdziałów 
monografii. Znacznie szerszy jest jednak jej zakres przedmiotowy, po-
nieważ obejmuje całość podstawowych instytucji i zagadnień prawa 
łowieckiego.

Celem książki jest prezentacja problematyki prawa łowieckiego w spo-
sób zrozumiały dla każdego Czytelnika, a więc także tego, który nie 
jest prawnikiem. Jest ona adresowana do wszystkich zainteresowanych 
prawem łowieckim – myśliwych, leśników, prawników czy pracowni-
ków administracji publicznej. Mam nadzieję, że będzie mogła być też 
wykorzystana jako pomoc dla studentów i uczestników różnego rodzaju 
kursów czy szkoleń.

1  W. Daniłowicz, Prawo polowania, Warszawa 2018.
2  Ich omówienie zob. A. Habuda, W. Radecki, Komentarze do ustaw łowieckich 

(czeskiej, słowackiej i polskiej), „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016/3.
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Taki krąg adresatów zdeterminował kształt książki. Do minimum ogra-
niczone zostały odesłania do literatury i orzecznictwa. Pojawiają się one 
przede wszystkim tam, gdzie potrzebne jest wskazanie podstawy dla 
wysuniętej tezy czy źródła dodatkowych informacji na omawiany temat. 
Z tego samego powodu książka koncentruje się na prezentacji aktualnego 
stanu prawnego, a nie na jego krytyce czy prezentacji alternatywnych 
rozwiązań. Częste odesłania do konkretnych przepisów ustawy – Prawo 
łowieckie mają ułatwić Czytelnikom weryfikację prezentowanych tez 
z zapisami ustawowymi.

Jednym z celów książki jest uporządkowanie terminologii używanej 
w dyskusji na temat prawa łowieckiego. Ta, którą posługuje się ustawo-
dawca, jest często myląca i nieprecyzyjna, a co więcej, nie jest używana 
konsekwentnie. Niewątpliwie utrudnia to interpretację przepisów usta-
wowych i ich stosowanie. Dlatego tak ważne jest stworzenie jednolitej 
i logicznej siatki pojęciowej dla prawa łowieckiego.

W dyskusjach na temat polskiego łowiectwa coraz częściej pojawiają się 
głosy o konieczności wprowadzenia zmian w jego modelu ustrojowym. 
W niedalekiej przyszłości zapewne powstanie potrzeba opracowania 
nowej ustawy łowieckiej. Mam nadzieję, że usystematyzowane przed-
stawienie problematyki prawa łowieckiego, które jest celem tej książki, 
będzie pomocą w tych pracach.
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