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Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo ło-
wieckie1, dalej upł, łowiectwo traktowa-
ne jest jako element ochrony środowiska 
przyrodniczego i oznacza ochronę zwierząt 
łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich 
zasobami w zgodzie z zasadami ekologii 
oraz zasadami racjonalnej gospodarki rol-
nej, leśnej i rybackiej. Naczelnym organem 
administracji rządowej w zakresie łowiec-
twa jest Minister Środowiska. Gospodarka 
łowiecka prowadzona jest w obwodach, 
wyznaczonych uchwałami sejmików 
województw. Według stanu z 10 marca 
2013 r.2 wyznaczono w Polsce 4703 obwo-
dy łowieckie. Obwody są wydzierżawiane 
kołom łowieckim PZŁ przez starostów 

(w przypadku obwodów polnych) lub przez 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych – RDLP (w przypadku ob-
wodów leśnych3). Minister Środowiska 
może wyłączyć obwód z wydzierżawia-
nia i przeznaczyć na tak zwany ośrodek 
hodowli zwierzyny (OHZ), który może 
być zarządzany przez różne podmioty, 
w tym jednostki PZŁ (Zarząd Główny 
i Zarząd Okręgowy), jak i jednostki Lasów 
Państwowych (dalej LP). 

W praktyce PZŁ odgrywa kluczową 
rolę na wszystkich etapach gospodarki 
łowieckiej. 

Ustawa – Prawo łowieckie nałożyła 
więc na PZŁ liczne obowiązki, ale dała 
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GOSPODARKA ŁOWIECKA

Dyskusje i  spory na temat modelu polskiego łowiectwa, w  tym również o  pozycję 
Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), toczą się już od wielu lat. Ścierają się różne, 
nierzadko sprzeczne poglądy. Odmienne są interesy państwa, osób prawnych i pry-
watnych. Propozycje zmian przepisów prawa dotyczących gospodarki łowieckiej jak 
bumerang wracają podczas kolejnych kadencji Sejmu RP. Pomimo tego, model funk-
cjonowania gospodarki łowieckiej pozostaje niezmienny.

KATARZYNA PAPIŃSKA

1 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (DzU 2013.1226 z późn. zm.)
2 Dane GUS, Leśnictwo 2013 r.
3 Obwód łowiecki leśny - obszar gruntów, w którym grunty leśne stanowią co najmniej 40% ogólnej po-

wierzchni tego obszaru, obwód łowiecki polny - obszar gruntów, w którym grunty leśne stanowią mniej 
niż 40% ogólnej powierzchni tego obszaru.
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też monopol w zakresie dopuszczania do 
wykonywania polowania na terytorium 
państwa, zostało ono bowiem uzależnione 
od członkostwa w PZŁ (art. 42 ust 1 upł). 

Zdaniem W. Radeckiego, autora licz-
nych publikacji i komentarzy do przepisów 
z zakresu ochrony środowiska: PZŁ jest 
organizacją specyficzną, łączącą w sobie 
strukturę monopolistyczną, kolektywistycz-
ną, przymusową, posiadającą uprawnienia 
organu administracji publicznej4. W Polsce 
Ludowej był to model najlepszy możliwy 
do osiągnięcia i przystawał do tamtych 
czasów5. 

Obecnie system taki jest często kry-
tykowany, w tym szczególnie pierwszo-
planowa pozycja PZŁ w gospodarce ło-
wieckiej6, który nawet jeżeli nie podej-
muje bezpośrednio czynności i decyzji, 
jest jednostką uzgadniającą lub opiniującą 
działania innych podmiotów, w tym rów-
nież działania Ministra Środowiska oraz 
nierespektowanie praw właścicieli obsza-
rów wchodzących w skład obwodów ło-
wieckich. Organizacja polowań i związane 
z tym rytuały są też poddawane krytyce 
przez organizacje pozarządowe, szcze-
gólnie w aspekcie ochrony praw zwierząt 

Zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie, Polski Związek Łowiecki:
−  jest jedynym podmiotem uprawnionym do dzierżawy obwodów łowieckich;
−  uzgadnia roczne plany łowieckie oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane;
−  uzgadnia ze starostą wydanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym; 
−  występuje z wnioskiem o wydzierżawienie obwodów łowieckich; 
−  organizuje szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa my-

śliwskiego;
−  opiniuje wyłączenie obwodów z wydzierżawiania i przekazania w zarząd;
−  opiniuje projekty aktów wykonawczych wydawanych przez Ministra Środowiska;
−  opiniuje uchwały sejmików województw dotyczące podziału na obwody ło-

wieckie oraz zmian granic obwodów łowieckich, a także skracania okresów 
polowań; 

−  przedstawiciele PZŁ wchodzą w skład komisji dokonujących kategoryzacji 
obwodów; 

−  przedstawiciele PZŁ, jako dzierżawcy obwodów, szacują i wypłacają odszko-
dowania za szkody łowieckie. 

4 W. Radecki: Prawo łowieckie. Komentarz. 2012, wydanie 4, s. 153.
5 B. Bobek, D. Merta, M. Plucińska, L. Wiśniowska: Gospodarka łowiecka w Polsce w latach 1990–2002, 

„Brać Łowiecka”, nr 6/2003, s. 21.
6 M. Chrzanowski: Polski Związek Łowiecki. Samorządowy czy przymusowy, „Rzeczpospolita” z dnia  

5 lutego 1997 r.
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oraz ochrony dzieci przed drastycznymi 
scenami podczas polowania i tzw. poko-
tu. Podnoszony jest również aspekt eko-
nomiczny polowania, w wyniku którego 
zwierzyna pozostająca w stanie wolnym 
jest własnością Skarbu Państwa, jako dobro 
ogólnonarodowe, przechodzi na własność 
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowiec-
kiego, tj. w zdecydowanej większości na 
własność jednostek PZŁ. Koła łowieckie 
PZŁ dzierżawią bowiem ponad 93% ob-
wodów łowieckich, a ZG i ZO PZŁ do-
datkowo zarządzają częścią obwodów wy-
łączonych z wydzierżawiania. 

Wzrost świadomości obywateli zaowo-
cował pozwami do sądów powszechnych 
w sprawach związanych z gospodarką 
łowiecką. Przepisy upł stały się przed-
miotem postępowań przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. 

W związku z wyrokiem TK7, obowią-
zujący w kontrolowanym okresie przepis 
art. 27 ust.1 upł dotyczący podziału wo-
jewództwa na obwody łowieckie, stracił 
moc z dniem 22 stycznia 2016 r. Ponadto, 
zdaniem TK,8 „PZŁ nie jest stowarzysze-
niem (jak stanowią przepisy upł), lecz zrze-
szeniem o charakterze obowiązkowym, 
zbliżonym do samorządu zawodowego, 
wykonującym zadania publicznoprawne. 
W związku z tym nie znajduje uzasadnie-
nia sprawowanie nadzoru przez ministra 

właściwego do spraw środowiska nad dzia-
łalnością PZŁ na zasadach przewidzianych 
dla stowarzyszeń”. 

Powyższa konkluzja wskazuje, że obo-
wiązujący model funkcjonowania gospo-
darki łowieckiej należy uznać za przesta-
rzały. Nie uwzględnia on obecnych relacji 
na linii myśliwi – państwo – właściciele nie-
ruchomości, ani współczesnej świadomo-
ści przyrodniczo-ekologicznej. Konieczne 
stało się wprowadzenie zmian. 

Dla szerszych i merytorycznych rozwa-
żań na temat zakresu zmian niezbędna jest 
analiza funkcjonowania istniejących prze-
pisów oraz realizacji przez właściwe pod-
mioty ich ustawowo określonych zadań. 

Dlatego też NIK podjęła kontrolę do-
tyczącą prowadzenia gospodarki łowiec-
kiej9. Miała ona na celu wskazanie pro-
blemów związanych z tą działalnością 
w praktyce, w ramach obowiązujących 
regulacji oraz wsparcie dla kierunku 
zmian, których potrzebę uzasadniały-
by wyniki kontroli.

Kontrolą objęto praktycznie wszystkie 
etapy gospodarki łowieckiej, począwszy 
od działań administracyjnych, dających 
podstawy dla prowadzenia gospodarki 
łowieckiej takich jak: dokonywanie po-
działu województw na obwody łowiec-
kie i ich kategoryzacja, wydzierżawia-
nie i przekazywanie w zarząd obwodów 

7 W wyroku z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt P 19/13. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że upoważnienie 
do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich prawnych środ-
ków ochrony praw właściciela tej nieruchomości, jest niezgodne z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 
i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

8 Zgodnie z uzasadnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r., sygn. akt K 21/11, 
sentencja została ogłoszona dnia 21 listopada 2012 r., DzU. 2012.1281.

9 Opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli Prowadzenie gospodarki łowieckiej, nr ewid. 
162/2015/D/14/508/KSI, zatwierdzonej przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli dnia 15 lipca 2015 r.
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łowieckich, naliczanie i rozdysponowywa-
nie czynszu (ekwiwalentu) za korzystanie 
z nich. Zbadano też działania bezpośrednio 
związane z łowiectwem jak: prawidłowość 
opracowania i realizacji rocznych planów 
łowieckich, dokumentowanie wykony-
wania polowania, realizację przez OHZ 
ustawowo określonych celów, zabezpiecze-
nie interesów Skarbu Państwa i obywateli 
w zakresie szkód wynikających z prowa-
dzenia gospodarki łowieckiej aż do ana-
lizy efektów finansowych prowadzenia 
gospodarki łowieckiej, funkcjonowania 
Państwowej Straży Łowieckiej i nadzoru 
nad działalnością łowiecką.

Kontrolą objęto działania podejmowane 
od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r., 
tj. w okresie dwóch sezonów łowieckich: 
2012/2013 i 2013/2014 w wybranych pod-
miotach, zaangażowanych w realizację po-
wyższych zadań10. 

W efekcie kontroli ujawniono szereg 
istotnych nieprawidłowości, na wszyst-
kich objętych kontrolą etapach gospodar-
ki łowieckiej, zarówno w zakresie jej or-
ganizacji, jak i realizacji. Występowanie  
nieprawidłowości wynikało często z nie-
precyzyjnych lub niepełnych regulacji 
prawnych, ale także z utrwalonych od 
wielu lat schematów postępowania, nie 
zawsze zgodnych z przepisami prawa.

Wyznaczanie obwodów 
łowieckich i ich kategoryzacja
Obowiązujące w kontrolowanym okresie 
przepisy dotyczące wyznaczania obwodów 
łowieckich były ułomne nie tylko w aspekcie 
poruszanym przed TK. Większość uchwał 
sejmików województw w sprawie podzia-
łu województwa na obwody łowieckie nie 
zawierała wystarczających danych dla pra-
widłowego naliczania i rozdysponowywa-
nia czynszu dzierżawnego lub ekwiwalentu 
czynszu (za obwody zarządzane wchodzące 
w skład OHZ). Kategoryzacja obwodów 
na terenie województwa dokonywana była 
przez dwa różne zespoły11. Istniejąca dycho-
tomia spowodowała zaniechanie katego-
ryzacji niektórych obwodów. Wątpliwości 
NIK budziły też przepisy rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 
2002 r.12 w zakresie terminu dokonywania 
kategoryzacji i składu zespołu kategoryzują-
cego, w tym udziału w nim przedstawiciela 
dzierżawcy bezpośrednio zainteresowanego 
nadaniem jak najniższej kategorii obwodu, 
ze względu na jej wpływ na wymiar czynszu. 

Kategoryzacja, zdaniem NIK, powinna 
być dokonywana w województwie przez 
jeden, niezależny zespół bezstronnych eks-
pertów, powoływany przez organ doko-
nujący podziału województwa na obwody 
i każdorazowo po zmianie granic obwodów.

10 Ogółem skontrolowano 27 podmiotów, w tym: Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, 3 zarządy 
okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego, 8 kół łowieckich, 3 regionalne dyrekcje lasów państwowych,  
6 nadleśnictw, 3 urzędy marszałkowskie oraz 3 starostwa powiatowe. Ponadto, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK, zasięgnięte zostały informacje u ministra środowiska i wojewodów.

11 Zespoły powoływane przez właściwy zarząd województwa dokonywały kategoryzacji obwodów polnych, 
a zespoły powoływane przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe – obwodów leśnych.

12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów 
łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów  
łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. DzU.2002.210.1791 z późn. zm.
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Prawidłowość wydzierżawiania 
i przekazywania w zarząd
Naliczanie i rozdysponowywanie czynszu

Na skutek niejasnych przepisów wydzier-
żawiający obwody stali wobec problemu 
zastosowania prawidłowej podstawy na-
liczania czynszu. Sformułowanie „rów-
nowartość pieniężna żyta, ogłaszana dla 
podatku rolnego”, użyte w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska było nieprecyzyj-
ne, gdyż wartość taka nie jest ogłaszana. 
Wyjaśnienia Departamentu Prawnego 
Ministerstwa Środowiska, iż należy przy-
jąć równowartość pieniężną żyta ogłasza-
ną przez radę gminy dla podatku rolnego, 
zostały przesłane wydzierżawiającym do-
piero w 2013 r. Niektóre jednostki pod-
jęły działania w celu naliczania czynszu, 
w myśl uzyskanych wskazówek, na sezon 
2014/2015, co jednak napotykało trudności 
ze względów organizacyjnych oraz braku 
stosownych danych i spowodowało, że 
czynsz naliczany był w niejednolity sposób. 

W ocenie NIK, uwzględnianie przy ob-
liczaniu czynszu równowartości pienięż-
nej żyta ogłaszanej przez rady gmin dla 
podatku rolnego, było dość skompliko-
wane, a czasami niemożliwe. Stosowanie 
jednolitej w skali kraju wielkości (średniej 
ceny skupu żyta) ogłaszanej w komunika-
cie Prezesa GUS ma uzasadnienie prag-
matyczne.

W RDLP od lat dziewięćdziesiątych po-
przedniego stulecia, naliczaniem i rozdy-
sponowywaniem czynszu/ekwiwalentu za 
obwody łowieckie wydzierżawione przez 

dyrektora RDLP zajmowali się nadleśni-
czowie. Działania takie były niezgodne 
z art. 31 upł, który zobowiązuje dyrektora 
do rozliczania czynszu, a przekazanie usta-
wowego obowiązku nie jest dopuszczalne. 
Ponadto okazało się, że nadleśniczowie 
często nieprawidłowo naliczali czynsz 
lub jego ekwiwalent. Były przypadki wy-
dzierżawiania obwodu niezgodnie z jego 
kategorią, nieaneksowania umów dzierża-
wy pomimo zmiany powierzchni obwo-
du, a nawet zaniechania naliczenia czyn-
szu. Nieprawidłowo rozdysponowywali 
otrzymywany czynsz dla gmin i innych 
nadleśnictw z terenu obwodu, a ponieważ 
przepisy nie określały terminu, w jakim 
pobrany czynsz powinien być rozdyspo-
nowany, były przypadki, że dokonywa-
no tego nawet po 2 latach. O istniejących 
nieprawidłowościach dyrektorzy RDLP 
wydzierżawiający obwody dowiedzieli 
się w wyniku kontroli NIK, nie zapew-
nili bowiem nadzoru nad wykonywaniem 
powierzonych nadleśniczym zadań w oma-
wianym zakresie. 

Większość (70 z 84) obwodów wcho-
dzących w skład analizowanych ośrodków 
hodowli zwierzyny (OHZ) zostało bezter-
minowo wyłączonych z wydzierżawienia 
pismami, wydanymi na podstawie prze-
pisów obowiązujących jeszcze w połowie 
ubiegłego stulecia13. W konsekwencji, dla 
tych OHZ nie było indywidualnie określo-
nych celów i programów działania, czego 
wymagają obecnie obowiązujące prze-
pisy. Nie jest możliwe stwierdzenie czy 

13 Pisma Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1994 r., wydane na podstawie 
art. 16 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 marca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowiec-
kim, uchylonej z dniem 17 lutego 1996 r.
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wyłączenie tych obwodów z wydzierża-
wiania jest zasadne i korzystne z punktu 
widzenia gospodarki łowieckiej. 

Obwody łowieckie przekazane zosta-
ły w zarząd bezterminowo, co w ocenie 
NIK było niewłaściwe. Wyłączanie z wy-
dzierżawiania, podobnie jak wydzierżawia-
nie, winno odbywać się na czas określony, 
zgodnie z art. 28 ust. 2 upł, nie krótszy 
niż 10 lat i powinno być przedłużane po 
stwierdzeniu, na podstawie złożonego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
sprawozdania z dotychczasowej działal-
ności i po przedłożeniu programu na kolej-
ny okres. Minister Środowiska wyłączając 
obwody z wydzierżawiania beztermino-
wo, pozbawiał się możliwości okresowej 
kontroli działalności OHZ na podstawie 
złożonych sprawozdań. 

Prawidłowości  
opracowania i realizacji RPŁ
Podstawę prowadzenia gospodarki ło-
wieckiej na terenie wszystkich obwodów 
stanowiły roczne plany łowieckie (RPŁ) 
dostarczające informacji o stanie zwierzy-
ny, działaniach planowanych i podjętych 
w poprzednim sezonie. 

Dane prezentowane w RPŁ budziły 
zastrzeżenia NIK. Stwierdzono, że spo-
rządzane były często niezgodnie z instruk-
cją, szczególnie w zakresie planowania 
i wykonania zagospodarowania obwo-
dów, występowały w nich błędy i braki. 
Analiza porównawcza danych wykaza-
nych w RPŁ, w zakresie pozyskania zwie-
rzyny, z dokumentacją źródłową (rejestry 
wydanych upoważnień do wykonywania 
polowania indywidualnego, książki ewi-
dencji pobytu myśliwych na polowaniu 
indywidualnym i protokoły z polowań 

zbiorowych) ujawniła występowanie 
rozbieżności. 

Stwierdzono, że w większości badanych 
jednostek nie były wykonywane plany po-
zyskania dzików, co wobec faktu wystę-
powania nadpopulacji tego gatunku i jego 
migracji na tereny zamieszkałe, jest nie-
pokojące. W składanych wyjaśnieniach 
kierownicy kontrolowanych jednostek jako 
powód podawali m.in. takie przyczyny, 
jak: niesprzyjająca myśliwym struktura 
zasiewów czy warunki atmosferyczne 
a nawet brak umiejętności strzeleckich 
myśliwych.

Z reguły nie realizowano też planu pozy-
skania zwierzyny drobnej. W przypadku 
lisów pozyskanie było na poziomie około 
60%. Zaznaczyć należy, że część obwodów 
o tak niskim pozyskaniu tego gatunku na-
leżała do OHZ, gdzie miały być realizowa-
ne programy ochrony zwierzyny drobnej 
(kuropatwy, zająca), a osiągnięcie efektu 
w postaci rozwoju populacji ochranianych 
gatunków warunkowane jest eliminacją 
drapieżników – głównie lisów. 

Wykonywanie polowania
Ustawa – Prawo łowieckie ogranicza krąg 
osób mogących polować do członków PZŁ 
i myśliwych zagranicznych określając wy-
magania, jakie powinni spełniać. W myśl 
art. 42 ust. 2 upł podczas polowania upraw-
niony do jego wykonywania zobowiązany 
jest posiadać m.in.: legitymację PZŁ (nie 
dotyczy cudzoziemców), pozwolenie na 
posiadanie broni myśliwskiej lub inny do-
kument uprawniający do jej posiadania, 
a w przypadku polowania indywidualnego 
dodatkowo pisemne upoważnienie, wyda-
ne przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu 
łowieckiego (art. 42 ust. 8 upł).
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W kontrolowanych jednostkach (nadle-
śnictwach, kołach łowieckich) brak było 
dokumentów potwierdzających dokonanie 
weryfikacji uprawnień myśliwych do polo-
wania i pozwolenia na broń. Teoretycznie 
możliwa więc była sytuacja, że polowano 
używając innej broni niż ta, na którą po-
lujący miał zezwolenie.

Najbardziej niepokojące jest jednak 
stwierdzenie nieporządku w dokumen-
tacji dotyczącej polowań. 

Analiza ewidencji upoważnień do wy-
konywania polowania indywidualnego14 

wykazała, że część z nich nie była zwra-
cana, co uniemożliwiało ustalenie rzeczy-
wistego stanu i liczby upolowanych zwie-
rząt. Poprawnie wypełnione i zwrócone 
upoważnienia stanowią bowiem podsta-
wę bieżącej analizy pozyskania zwierzyny 
w obwodzie. Nieprawidłowości dotyczyły 
też wypełniania upoważnień. Odnotowano 
przypadki niezamieszczania wszystkich 
danych, rozszerzenia zakresu już wyda-
nych o dodatkowe gatunki i większą ilość 
zwierzyny, czego nie przewidywały prze-
pisy prawa czy też wykazywania w upo-
ważnieniach pozyskanie zwierzyny upo-
lowanej w innych obwodach. W związku 
z ograniczeniem wynikającym z wyżej 
wymienionego rozporządzenia, dopusz-
czającym tylko jednokrotne przedłuże-
nie upoważnienia, w niektórych kołach 
łowieckich wydawano upoważnienie do 
wykonywania polowania indywidualne-
go z pierwszym terminem ważności do 
31 grudnia danego roku, a następnie prze-
dłużano je do 31 marca kolejnego roku. 

Tym samym jedno upoważnienie obejmo-
wało cały sezon łowiecki. 

Z kolei w książkach ewidencji pobytu 
myśliwych na polowaniu nie wpisywano 
wymaganych danych, między innymi nu-
meru upoważnienia. Występowały omyłki 
w sprawozdaniach z polowań zbiorowych 
lub niezamieszczano w nich wszystkich 
wymaganych danych. Stwierdzono wystę-
powanie rozbieżności pomiędzy danymi 
dotyczącymi pozyskania zwierzyny zawar-
tymi w Książkach obwodu, a danymi wy-
nikającymi z upoważnień. Ujawniono też 
przypadki dokonywania odstrzału zwie-
rzyny na podstawie upoważnień wysta-
wionych na inne osoby, co nosi znamiona 
kłusownictwa.

Realizacja przez OHZ  
ustawowo określonych celów
W kontrolowanych OHZ realizowano naj-
częściej 2 lub 3 z 6 celów wymienionych 
w art. 28 ust. 2 upł. Nieliczne OHZ reali-
zowały wszystkie cele, ale były też takie, 
gdzie realizowano wyłącznie jeden cel, do-
tyczący prowadzenia wzorcowego zago-
spodarowania łowisk i wdrażania nowych 
osiągnięć z zakresu łowiectwa.

Należy zauważyć, że zarządcy obwodów 
byli w sytuacji uprzywilejowanej w sto-
sunku do dzierżawców. Nie można ich 
bowiem było obciążyć kosztami ochrony 
lasu przed zwierzyną w sytuacji nierealizo-
wania rocznego planu łowieckiego, a ekwi-
walent czynszu nie był często zależny od 
kategorii obwodu, co mogło przynosić za-
rządcom dodatkowe korzyści finansowe. 

14 Wzór określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych  
warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. DzU.2005.61.548 z późn. zm. 
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Uprzywilejowanie takie powinno więc 
łączyć się z realizacją szczególnych działań. 

Zabezpieczenie interesów 
Skarbu Państwa i obywateli
Szkody wynikające z prowadzenia 
gospodarki łowieckiej

Szkody w uprawach rolnych odnotowy-
wano co roku na powierzchni stanowiącej 
od 0,05% do 0,81% powierzchni obwo-
dów łowieckich dzierżawionych lub za-
rządzanych przez kontrolowane jednostki. 
Kontrola nie ujawniła nieprawidłowości 
w zakresie szacowania szkód. Ujawniono 
jednak przypadek, że koło łowieckie sta-
wiało dodatkowe wymagania formalne 
w zakresie zgłaszania występowania szko-
dy (wymóg dokonywania zgłoszenia na 
określonym formularzu wraz z wyma-
ganymi załącznikami, pod rygorem bez-
skuteczności zgłoszenia). NIK zwróciła 
uwagę, że obowiązujące przepisy, zgodnie 
z którymi oględzin i szacowania szkód, 
a także ustalania wysokości odszkodowa-
nia dokonują przedstawiciele zarządcy lub 
dzierżawcy obwodu łowieckiego (art. 46 
ust. 2 upł), tzn. przedstawiciele jednostki 
zobowiązanej do wypłaty odszkodowa-
nia, czy też przedstawiciele podmiotów 
właściwych do wypłaty odszkodowań 
z budżetu państwa (art. 50 ust. 5 upł), 
nie zapewniają zachowania zasady bez-
stronności. Zdaniem NIK, szacowanie 
szkody dokonywane powinno być przez 
osoby bezstronne, niezainteresowane wy-
sokością odszkodowania lub przynajmniej 
z udziałem takiej osoby. 

Odszkodowania wypłacane były często 
z opóźnieniem w stosunku do 30-dnio-
wego terminu, określonego przepisami15. 
W skrajnym przypadku opóźnienie wynio-
sło 285 dni. Jako przyczynę podawano brak 
środków finansowych, ustalenie z poszko-
dowanym późniejszego terminu zapłaty 
lub przeoczenie. Żaden z podmiotów nie 
wypłacał poszkodowanym odsetek z ty-
tułu opóźnienia wypłaty odszkodowania. 

Warto jednak zwrócić uwagę również na 
dobre praktyki stosowane przez niektórych 
dzierżawców i zarządców. Choć przepisy 
prawa nie zobowiązywały do wykonywania 
zabiegów przeciwdziałających wystąpieniu 
szkód, poza koniecznością dokarmiania 
zwierzyny, m.in. wówczas, gdy może to 
wpłynąć na zmniejszenie szkód obwodów, 
podejmowali oni w różnym zakresie takie 
działania. Na przykład: instalowano urzą-
dzenia chroniące uprawy (tzw. pastuchy 
elektryczne) lub dokonywano ich zakupu 
i przekazywano rolnikom do stosowania; 
prowadzono dyżury na terenie zagrożonych 
upraw (kukurydza) w okresie pierwszego 
tygodnia po siewie; w okresie największe-
go zagrożenia upraw wykonywanie polo-
wania (szczególnie na dziki) ograniczano 
wyłącznie do obszarów narażonych na 
szkody (grunty rolne) poprzez zamiesz-
czenie stosownych adnotacji na drukach 
upoważnień do wykonywania polowania 
indywidualnego.

Niestety, marszałkowie mający upraw-
nienia do wydania zezwolenia na odstąpie-
nie od zakazu płoszenia zwierząt łownych 
(art. 9a ust. 2 upł), z reguły nie korzystali 

15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy sza-
cowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, DzU.2010.45.272.
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z tej możliwości w celu ochrony upraw 
rolnych. Spośród 11 wydanych zezwoleń 
w kontrolowanych urzędach, tylko 1 wy-
dano dla ochrony sadów. 

Mówiąc o szkodach pamiętać należy 
również o lasach, gdzie szkody wyrządza-
ne przez zwierzynę bywają poważne i nie-
zbędne jest stałe prowadzenie zabiegów 
chroniących uprawy leśnie przed zwie-
rzyną. W przypadku niezrealizowania 
planu łowieckiego, dzierżawców obwo-
dów można było obciążyć kosztami par-
tycypacji w kosztach ochrony lasu przed 
zwierzyną, a naliczone kwoty z tego ty-
tułu w całości wpływały do nadleśnictw. 
Regulacja taka nie miała jednak zastoso-
wania do zarządców obwodów. 

Prywatni właściciele lasu nie mieli pod-
staw do uzyskania żadnych rekompensat 
w związku z objęciem ich własności obwo-
dem łowieckim, w tym w celu zabezpiecze-
nia lasu przed zwierzyną. Nie otrzymują oni 
części czynszu dzierżawnego (w podstawo-
wej czy zwiększonej wysokości) jak jest to 
w przypadku nadleśnictw, a obowiązujące 
przepisy uniemożliwiają uzyskanie odszko-
dowania od dzierżawców czy zarządców 
tych obwodów za szkody w uprawach le-
śnych. Przepis art. 46 ust. 1 pkt 1 upł zobo-
wiązuje bowiem jedynie do wynagradzania 
szkód wyrządzonych w uprawach i płodach 
rolnych. Właściciele lasów prywatnych nie 
są więc traktowani jednakowo jak właści-
ciele gruntów rolnych, ani jednakowo jak 
zarządcy lasów państwowych. 

NIK zwróciła uwagę na konieczność rów-
nego traktowania zarządców i dzierżawców 

obwodów łowieckich, właścicieli lasów 
prywatnych i państwowych. 

Efekty finansowe prowadzenia 
gospodarki łowieckiej
Z uzyskanych w toku kontroli danych 
wynika, że średnio w ciągu roku gospo-
darczego przychody ze sprzedaży tusz 
i polowań z jednego obwodu wyniosły 
średnio16 w OHZ LP kontrolowanych 
nadleśnictw – 310 323,5 zł, w OHZ 
ZG PZŁ – 290 948,7 zł, a w obwodach 
dzierżawionych przez kontrolowane koła 
łowieckie − 67 751,3 zł. Znacznie wyższe 
przychody w OHZ wynikają m.in. z istot-
nie wyższego pozyskiwania cennej zwie-
rzyny grubej w takich obwodach, a tym 
samym wyższych przychodów z trofeów 
oraz w pewnym stopniu ze stosowania 
różnych cenników, które były sprawą 
indywidualną zarządców. Pomimo uzy-
skiwania znacznych przychodów, 3 spo-
śród 8 kontrolowanych kół łowieckich 
oraz 7 z 17 OHZ ZG PZŁ wykazywało 
przynajmniej w jednym z badanych sezo-
nów łowieckich ujemny wynik finanso-
wy z prowadzonej działalności. Wydaje 
się to zarówno zaskakujące, jak i niepo-
kojące, zważywszy, że koszty dzierżawy 
wraz z ewentualnym udziałem w kosztach 
ochrony lasu stanowiły tylko niewielki 
odsetek ogółu wydatków.

Wyniki kontroli wskazały, że sposób 
i zakres prowadzonej ewidencji księgo-
wej przychodów i kosztów gospodarki ło-
wieckiej często daje mylny obraz. W po-
szczególnych jednostkach prowadzących 

16 Wyliczono na podstawie obu badanych sezonów.



Nr 1/styczeń-luty/2016 115 – 115 –

Gospodarka łowiecka   kontrola i audyt

gospodarkę łowiecką analiza ekonomiczna 
obejmuje inne rodzaje kosztów, co unie-
możliwia przeprowadzenie realnej analizy 
porównawczej efektów finansowych dzia-
łalności łowieckiej w obwodach dzierża-
wionych i zarządzanych.

Zdaniem NIK, należałoby podjąć działa-
nia, aby uczynić gospodarkę łowiecką ren-
towną, ale wcześniej należałoby opracować 
system właściwej ewidencji wszystkich 
przychodów i kosztów oraz sposób doko-
nywania analizy ekonomicznej.

Funkcjonowanie  
Straży Łowieckiej
Pomimo ustawowego obowiązku, pod ko-
niec 2014 r., w 5 województwach: lubu-
skim, małopolskim, mazowieckim, opol-
skim i warmińsko-mazurskim nie funk-
cjonowała Państwowa Straż Łowiecka, co  
wyjaśniano brakiem środków finanso-
wych. Do ujawniania i ścigania przypad-
ków naruszenia przepisów upł, uprawnio-
ne są również inne rodzaje straży, takie 
jak: straż rybacka, straż leśna oraz mają-
cy jej uprawnienia nadleśniczy, zastępca 
nadleśniczego, inżynier nadzoru, leśniczy 
i podleśniczy, a dodatkowo na terenach 
parków narodowych i otuliny straż parku 
narodowego. Z punktu widzenia woje-
wodów odpowiedzialnych za powołanie 
straży rybackiej i łowieckiej, rozważenia 
wymagałoby, zdaniem NIK, wprowadzenie 
przepisów umożliwiających funkcjonowa-
nie w województwie jednej formacji pod-
ległej wojewodzie, wypełniającej zarówno 
zadania straży łowieckiej, jak i rybackiej. 

Rozwiązanie takie wydaje się uzasadnio-
ne zarówno ekonomicznie, jak i meryto-
rycznie, mogłoby przynieść oszczędności 
finansowe, a jednocześnie umożliwiłoby 
racjonalne planowanie działań w obu obsza-
rach. Z danych BIP urzędów wojewódzkich 
wynika, że straż rybacka funkcjonuje we 
wszystkich 16 województwach. 

Funkcjonowanie nadzoru  
nad działalnością łowiecką
Według obowiązujących przepisów nie ma 
organu, który by nadzorował i kontrolował 
działalność Polskiego Związku Łowieckiego 
i innych podmiotów prowadzących gospo-
darkę łowiecką. Kompetencje Ministra 
Środowiska ograniczone zostały w art. 35a 
upł do działań określonych ustawą z dnia 
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzysze-
niach17 i sprowadzają się jedynie do spraw 
mniejszej wagi (np. udział w postępowa-
niach skargowych czy uczestnictwo w spo-
tkaniach roboczych dotyczących gospodar-
ki łowieckiej). W obowiązującym stanie 
prawnym Minister Środowiska nie miał 
rzeczywistych narzędzi do sprawowania 
nadzoru i możliwości kontroli działalności 
PZŁ. Kontrole ewidencji pobytu myśliwych 
w łowisku czy przebiegu polowań zbioro-
wych podejmowane były wprawdzie przez 
PZŁ, jej możliwości były jednak bardzo 
ograniczone. 

Wewnętrzny system nadzoru i kontroli 
w PZŁ, wobec odnotowanych nieprawi-
dłowości, uznać należy za niewystarczają-
cy. Nieprawidłowości odnotowano w każ-
dym z kontrolowanych kół łowieckich.  

17 DzU.2001.79.855 z późn. zm.
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W ZG PZŁ stwierdzono też przypadek 
niestosowania się do własnych procedur 
kontrolnych i niekierowania zawiadomienia 
do organów ścigania, pomimo stwierdzenia 
nieprawidłowości, mogących wskazywać 
na uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa przez przewodniczącego 
jednego z zarządów okręgowych. 

Żaden organ nie kontrolował także dzia-
łalności biur polowań, organizujących 
przede wszystkim polowania dla zagra-
nicznych myśliwych. Działania marszał-
ków województw w tym zakresie ograni-
czały się do przyjmowania i sporadyczne-
go sprawdzania dokumentów składanych 
przez biura. Marszałkowie nie mieli peł-
nych danych o spełnianiu przez podmio-
ty wszystkich warunków określonych 
w art. 18 ust. 1 upł. Nie korzystali oni 
z uprawnień, jakie daje art. 70 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej 
oraz art. 9 ust. 1 ustawy o usługach tury-
stycznych, nie przeprowadzali kontroli i nie 
podejmowali innych działań mających na 
celu sprawdzenie spełniania ustawowych 
wymogów dla prowadzenia omawianej 
działalności. Nierespektowany pozostawał 
przepis art. 22a upł umożliwiający mar-
szałkowi wezwanie podmiotu do usunięcia 
naruszeń lub wydania decyzji o zakazie 
wykonywania działalności gospodarczej, 
o której mowa w art. 18 ust. 1 upł, w związ-
ku z niespełnianiem wymagań.

Podsumowanie
Wyniki kontroli wykazały, że przepisy re-
gulujące gospodarkę łowiecką w Polsce 
są wadliwe i to nie tylko w obszarach 
wskazanych w orzeczeniach Trybunału 
Konstytucyjnego, ale w znacznie szerszym 
zakresie. Przyjęty przez ustawę – Prawo 

łowieckie system funkcjonowania gospo-
darki łowieckiej, w tym ustawowe przeka-
zanie prowadzenia gospodarki łowieckiej 
do dzierżawców i zarządców obwodów 
łowieckich jest niewłaściwe i skutkuje 
bardzo dużą liczbą nieprawidłowości. 
Przyjęty na podstawie ustawy model nie 
przewiduje żadnych kompetencji dla mini-
stra w obszarze nadzoru nad prawidłowo-
ścią realizacji zadań przez Polski Związek 
Łowiecki. Istnieje rozbieżność pomiędzy 
charakterem zadań wykonywanych przez 
Polski Związek Łowiecki (zadania z zakre-
su administracji publicznej) a charakte-
rem nadzoru sprawowanym przez Ministra 
Środowiska.

Szczególnie niepokojące były nieprawi-
dłowości w zakresie ewidencjonowania wy-
konywania polowania, a poważne wątpli-
wości budził brak rentowności gospodarki 
łowieckiej w niektórych jednostkach, przy 
nieznacznych kosztach dzierżawy i nikłym 
udziale w kosztach ochrony lasu przed 
zwierzyną. 

Wprowadzenie zmian w ustawie – Prawo 
łowieckie jest niezbędne. Będzie to zada-
nie dla Sejmu nowej kadencji. W VII ka-
dencji Sejmu RP procedowane były dwa 
projekty zmian ustawy – Prawo łowiec-
kie (druki: 2970 i 3192). Tylko częścio-
wo zawarte w nich zapisy zgodne były 
z wnioskami NIK. Znaczny udział czyn-
nych myśliwych w sejmowej podkomisji 
ds. rozpatrzenia projektów i wprowadzane 
poprawki sprawiły, że wypracowany pro-
jekt zmian ustawy nie tylko nie wypełniał 
należycie wyroków TK, a nawet wzmac-
niał jeszcze pozycję PZŁ. Spotkało się to 
z negatywną oceną zarówno przedstawi-
cieli rządu, innych parlamentarzystów, 
jak i opinii publicznej. W konsekwencji 
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projekt nie został przyjęty przez Sejm 
VII kadencji. 

Należy mieć więc nadzieję, że w nowym 
projekcie uwzględnione zostaną wszystkie 
z 10 wniosków de lege ferenda sformuło-
wanych w Informacji o wynikach kontroli 
prowadzenia gospodarki łowieckiej. Nowe 
przepisy nie zostały dotychczas uchwalone, 
a w związku z utratą 22 stycznia 2016 r. 

mocy art. 27 ust.1 upł, nie ma wyzna-
czonych zgodnie z prawem obwodów ło-
wieckich, zatem wykonywanie polowania 
można uznać za nielegalne.

dr KATARZYNA PAPIŃSKA,
Departament Środowiska NIK

Słowa kluczowe: łowiectwo, gospodarka łowiecka, ochrona środowiska, ochrona zwierząt, 
Polski Związek Łowiecki

Key words: hunting management, hunting districts, Polish Hunting Association, conservation 
of environment, game animals


