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 Co znaczy określenie „łowiectwo bezkosztowe”?

Znajomi zwrócili moją uwagę na prowadzo-

dyskusję nad znaczeniem określenia „bezkosz-

organizacyjnego łowiectwa wprowadzonego 
 -

siaj. Ponieważ to pojęcie odgrywa fundamen-
talną rolę dla zrozumienia mojego podejścia 
do tego modelu, postanowiłem wyjaśnić tę 
kwestię, zwłaszcza że również inni czytelnicy 
mogli niewłaściwie odczytać moje słowa.

-
-

stanowi uzyskanie dostępu do obwodu ło-
wieckiego. Może to być albo koszt zakupu 
ziemi, na której myśliwy (czy myśliwi) utwo-
rzy obwód własny, albo koszt wydzierża-

dzierżawione, to co do zasady wydzierża-
wia się je na warunkach rynkowych, okreś-

-
dy), tym wyższy czynsz dzierżawny. Dodat-
kowe koszty wynikają, oczywiście, ze szkód 

łowieckich, ale znajduje to odzwierciedle-
-

wiający jest skłonny zapłacić za obwód – im 
wyższe szkody, tym niższy czynsz.

-
sce, czyli odebrał je właścicielom gruntów 

do Skarbu Państwa, który dysponuje nim 
przez wydzierżawianie obwodów łowiec-

zwierzyny. Wysokość czynszu dzierżawne-
go płaconego za obwody wydzierżawiane 



została określona ustawowo i nie ma żad
nego odniesienia do wartości rynkowej 
danego obwodu (a ściś lej: prawa polowa
nia w  danym obwodzie). Ustalono ją na 
sztucznie niskim poziomie, co powoduje, 
że koła łowieckie płacą niewielkie kwoty za 
dzierżawione obwody. Wprawdzie w  licz
bach bezwzględnych te pieniądze wydają 
się całkiem spore, ale w porównaniu z kwo
tami, które uzyskano by na przetargach, 
należy je uznać za symboliczne. 

W  rezultacie wprowadzenia takiego 
modelu organizacyjnego łowiectwa, polski 
myśliwy może polować w  dużym obwo
dzie łowieckim po zapłaceniu kilkuset zło
tych rocznie tytułem składki członkowskiej 
w PZŁ i kole łowieckim. Za te kilkaset zło
tych strzela – w skrajnym przypadku – na
wet kilkadziesiąt sztuk zwierzyny grubej, 
w tym sztuki medalowe, i zwierzynę drob
ną. Szkody łowieckie nie wiążą się z dodat
kowymi kosztami dla myśliwego, ponieważ 
ten problem rzadko się rozwiązuje przez 
podnoszenie składek członkowskich w kole. 
W takich przypadkach zazwyczaj ucieka się 
do sprzedawania odstrzałów na warunkach 
komercyjnych (polowania dewizowe czy 
komercyjne). Członkowie koła podejmujący 
takie decyzje na walnych zgromadzeniach 

rezygnują więc z  możliwości pozyskania 
części zwierzyny tylko po to, aby nie zwięk
szać składek, czyli utrzymać koszt uprawia
nia łowiectwa na minimalnym poziomie. 
Taki sam sposób stosuje się z reguły wtedy, 
gdy w kole pojawiają się inne wydatki, któ
rych nie da się pokryć ze składek.

Część dyskutantów na wspomnia
nym forum internetowym oburza się, że 
przecież myśliwi ponoszą duże wydatki 
związane z  uprawianiem swojej pasji, ta
kie jak: składki członkowskie do PZŁ i  do 
koła, ubranie myśliwskie, broń, amunicja, 
benzyna itd. Jak więc można powiedzieć, 
że łowiectwo jest dla polskich myśliwych 
bezkosztowe? To oczywiście prawda. Ale 
zastanówmy się, czy np. ktoś, kto dostaje 
do prywatnego użytku luksusowy samo
chód za symboliczną kwotę, ma prawo się 
burzyć, gdy kolega powie, że taki człowiek 
jeździ służbowym autem bezkosztowo… 
Przecież musi płacić za benzynę, myjnię, 
a  nawet kupił sobie specjalne okulary! 
Moim zdaniem to nadal jest bezkosztowe 
korzystanie z  pojazdu udostępnionego 
przez pracodawcę. Taka osoba nie ponosi 
bowiem podstawowego kosztu – w  tym 
przypadku kupna czy wynajmu drogiego 
samochodu.

Jeśli chodzi o  te bezpośrednie koszty 
uprawiania łowiectwa, które ponoszą my
śliwi, to trzeba podkreślić, że ich wysokość 
zależy tylko od nich samych. Podstawowe 
ubranie i  wyposażenie można przecież 
kupić za stosunkowo nieduże pieniądze. 
W dodatku sporo kół łowieckich znalazło 
sposoby na obniżenie kosztów uprawiania 
łowiectwa dla – przynajmniej niektórych – 
członków. Do klasycznych metod należą: 
strzałowe płacone myśliwemu za każdą 
sztukę pozyskanej przez niego zwierzyny, 
zwrot wydatków na podróż do łowiska 
(tzw. delegacje) czy zniżka przy zakupie 
tusz na własny użytek. Często jednak się 
zapomina, że tego typu dopłaty są finanso
wane przez kolegów z koła.

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że 
w 1952 r. ustawodawca, który chciał zmie
nić strukturę społeczną polskich myśliwych 
i miał świadomość, że nowych adeptów ło
wiectwa nie będzie stać na dzierżawienie 
obwodów, znacjonalizował prawo polowa
nia i udostępnia je za symboliczną opłatą. 
Właśnie to stanowi fundament polskiego 
modelu łowiectwa, nazwanego przeze 
mnie bezkosztowym. Może użyte określe
nie nie jest najtrafniejsze, ale żywię nadzie
ję, że po tych wyjaśnieniach już wiadomo, 
co autor miał na myśli.
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