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Abstract:  
An article under the title “The Development Of Legal Standards Governing Hunting in Po-

land," shows the evolution of the rules of law concerning hunting in Poland. In the paper there 

is a discussion on hunting as the activities in the natural environment. In addition, the author 

demonstrates whether legislation on hunting is a protective and is essential to the functioning 

of the State and society. 
Keywords: the development of hunting law in Poland 

 
Streszczenie: 
Artykuł pt. „Rozwój norm prawnych regulujących wykonywanie polowania na ziemiach 

polskich,” przedstawia kształtowanie się norm prawnych dotyczących wykonywania 

polowania na ziemiach polskich. W treści tego artykułu mówi się o wykonywaniu polowania 

jako eksploatatorskiej działalności ingerującej w środowisko przyrodnicze. Ponadto autor 

wykazuje czy ustawodawstwo dotyczące polowań ma charakter ochronny i jest niezbędne  

w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa. 
Słowa kluczowe: rozwój prawa łowieckiego w Polsce 
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Zarys problemu i jego związku z ważnymi kwestiami naukowymi i praktyczny-

mi. Analiza najnowszych badań, aktów prawnych i literatury przedmiotu,  

w których podjęto omówienie podjętej problematyki.     

Dzieje łowiectwa na ziemiach polskich można przedstawiać w trzech charaktery-

stycznych dla niego historycznych czasowych płaszczyznach/epokach. Najdawniej-

sza i najdłużej trwająca płaszczyzna czasowa, dotycząca m.in. łowiectwa, zawierała 

się w czasach prehistorycznych i w starożytności. Ta płaszczyzna nie była w ogóle 

udokumentowana przez naukę historii. Przede wszystkim decydowała ona o życiu i 

rozwoju ówczesnego prehistorycznego człowieka. Epoka ta nie była też związana z 

żadnymi uregulowaniami instytucjonalnymi i prawnymi ponieważ nie miała do tego 

większych organizacyjnych, społecznych, intelektualnych, ekonomicznych, gospo-

darczych oraz formalnych możliwości. (zob. A. Kryński,  1991, s.7 i n.,;  F. Nusslein 

F., 2010, s. 16 - 23;  B. Sałuda,  2010.). Przejawy uprawiania łowiectwa/myślistwa 

(bardziej wykonywania polowania) miały zwykle bardzo tymczasowy i również 

bardzo doraźny charakter. Służyły bowiem one zaspokajaniu potrzeb życiowych 

ówczesnym ludziom, przede wszystkim zabezpieczenia pożywienia, po to tylko aby 

przetrwać w sposób ulegający ciągłym zmianom oraz przeobrażeniom społecznym i 

to w tym okresie historycznym bardzo powolnym (zob. A. Brzezicki, W. Mazurek, 

E. Mierzwiński, red.,1966, s.8-36.). Swój początek i byt wywiodły te zmiany spo-

łeczne przede wszystkim ze zbieractwa, przypadkowych darów przyrody oraz ła-

twych zdobyczy, np. padłej zwierzyny dziko-żyjącej zabitej przez wyładowania at-

mosferyczne, albo zabitej przez inny żywioł, np. wodę albo pożar lub jeszcze inne 

pojawiające się zdarzenia przyrodnicze. W łańcuchu pokarmowym w środowisku 

przyrodniczym człowiek był również padlinożercą. (zob. K. Szpetkowski, 2002, s.10 

i n.;). Dopiero jak się pojawiła częstość oraz płynność występowania i permanentne-

go używania pojęć łowca oraz ofiara w życiu ówczesnych ludzi, to wtedy ten spo-

łeczny proces spowodował konieczność intelektualnego wysiłku tamtego człowieka, 

by nie dopuścić w codziennym życiu, do zamiany ról, polegających na tym, aby 

łowca/myśliwy nie stał się ofiarą. W tamtych czasach jednak człowiek stawał się 

czasami ofiarą zwierząt dziko żyjących. Jedynym materialnym śladem tamtych zma-

gań człowieka z przyrodą są odkryte w ubiegłym wieku malowidła naskalne (28). 

Ukazują bowiem te sceny z łowów/łowców zwanych także myśliwymi sprzed 14 – 

12 tysięcy lat. Dowodziły te sceny przede wszystkim  pierwszeństwa w wykonywa-

niu polowania przed wszystkimi innymi zajęciami  historycznego człowieka. Także 

wykopaliska, a szczególnie różne okazy kultury materialnej, wytwarzane z kości 
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zwierzęcych albo rogów i poroża świadczą o ich łowieckim/myśliwskim pochodze-

niu i wykorzystywaniu w życiu przez człowieka do polowań. (zob. A. Samsonowicz, 

1991,s.147 i n.;). 

Powstawały coraz doskonalsze narzędzia do polowań, umożliwiające pierwotnemu 

człowiekowi zajęcie pozycji na szczycie łańcucha pokarmowego, wypierając z oto-

czenia jego pomniejsze drapieżniki. Działania prehistorycznego łowcy/myśliwego 

nie miały wielkiego wpływu na otaczający go świat wobec niewspółmiernych roz-

miarów konsumpcji. Tym bardziej, iż był to niewielki wpływ, ponieważ istniały 

możliwości alternatywnego zaspokajania potrzeb żywnościowych w porównaniu z 

innymi drapieżnikami. Należy zaznaczyć, że ludzki drapieżnik był wszystkożerny i 

wszystkim co znalazł się żywił. Braki białka zwierzęcego mógł uzupełniać pokar-

mem roślinnym. Ponadto, z upływem lat dla człowieka rozumnego stały się realne 

sposoby zaopatrzenia związane z magazynowaniem żywności; użycie soli, wykorzy-

stanie ognia i umiejętność jego rozniecania, dały wielką przewagę nad pozostałymi 

konkurentami do zasobów pokarmowych w łańcuchu pokarmowym. (zob. A. Brze-

zicki, W. Mazurek, E. Mierzwiński, 1966,s.8-36). Mając coraz większe organizacyj-

ne i intelektualne możliwości w opanowaniu najbliższego otoczenia człowiek buduje 

organizację rodzinną, plemienną i narodową (29). Jest to proces budowy organizacji 

państwowej. (zob. Kryński A.,  1991,s.21 i n.).  Ten to proces trwa aż do średniowie-

cza, kiedy panujący władca dla pogłębienia i rozszerzenia swej władzy zaczyna jed-

noczyć wokół siebie stronników, rozdawać urzędy i przywileje (25). Panujący wład-

ca tworzy mechanizmy prawne i organizacyjne oddziaływania na poddanych znane 

strukturom organizacji państwowej. (zob. Maziarski M., 1993; Szepetkowski 

K.,2005; Szpetkowski K., Bonczar Z., Jamka W.A. 2005). Bardzo ważną rolę spełnia 

w tej organizacji polowanie, zmieniające się w łowiectwo stanowi składową część 

systemu sprawowania władzy (26, s.11 do 68). Przekazy pisane zastępują ustne po-

dania. Kończy się starożytność i średniowiecze, w których polowanie miało znacze-

nie gospodarcze. W literaturze przyrodniczej, np. J. Krupki, E. Okarmy, A. Tomka, 

W. Krawczyńskiego, historycznej, np. A. Samsonowicz i prawniczej historycznej, 

np. w pracach M. Mniszka Tchórzewskiego, J. Ejsmonda, literaturze prawniczej 

współczesnej, np. W. Radeckiego, L. Jastrzębskiego, R. Paczuskiego, J. Bocia czy R. 

Steca są przywoływane akty prawne wydawane przez królów polskich, Bolesława 

Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta I, Zygmunta III Wazów, Władysława 

Jagiełły, jako przykłady dawnego polskiego prawodawstwa ochronnego dotyczącego 

ochrony zwierząt. 
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Prezentacja przeprowadzonej analizy. Dyskusja  

Łowiectwo, bez względu na społeczne kontrowersje, było, jest i zapewne będzie 

formą działalności człowieka ukierunkowaną na gospodarowanie zasobami zwierząt 

dziko żyjących, zaliczanych do gatunków łownych, jak również ochronę oraz kształ-

towanie środowiska przyrodniczego w celu poprawy warunków bytowania zwierzy-

ny (27). Te akty prawa pisanego to początki prawodawstwa łowieckiego w Polsce. 

Wspomniane  akty normatywne zabezpieczały regale królewskie, czyli wyłączne 

prawo panującego do polowania na grubą zwierzynę (tura, żubra, niedźwiedzia, ło-

sia, jelenia, wilka i rysia). Również chroniły one zagrożone gatunki zwierząt, np. 

dekret z 1597 roku Zygmunta III Wazy zakazujący polowania na tury. Dzięki zami-

łowaniu do łowiectwa i polowań królów polskich w puszczach Rzeczypospolitej 

występowały licznie gatunki zwierząt dziko żyjących. ( zob. Mniszek Tchórzewski 

M.,  1935 ). Były te zwierzęta utrzymywane również w zwierzyńcach. Ponadto jak to 

podkreśla L. Jastrzębski, królowie polscy, a zwłaszcza Piastowie, utrzymywali, ma-

jąc na uwadze ochronę granic i terytorium Polski, obszary puszczańskie w stanie 

naturalnym i nienaruszonym, które były osłoną przed parciem wrogów z zachodu na 

wschód. Takie postępowanie być może w tamtych czasach nieświadome oznaczało 

także bardzo intensywną prawnie ochronę środowiska przyrodniczego. ( zob. Ja-

strzębski L., 1989, s. 8 do 13) Takie postępowanie królów polskich było również 

przeciwdziałaniem przed bezprawnym zabijaniem albo chwytaniem dzikiej zwierzy-

ny, zwanym dzisiaj kłusownictwem. Do wyginięcia tura przyczyniło się głównie 

kłusownictwo. Z przekazów historycznych wynika, że w XIV i XV wieku tur wystę-

pował wyłącznie w borach mazowieckich. Nielicznie występował w Puszczy Jakto-

rowskiej i objęty był zakazem polowania na mocy dekretu Zygmunta III Wazy z 

1597 roku. Tury przetrwały w Polsce do początku XVI wieku, a ostatni okaz tego 

gatunku padł w Puszczy Jaktorowskiej w 1627 roku. Róg tego tura jest eksponatem 

w Muzeum Historycznym w Sztokholmie  ( Jastrzębski L., Lipko W.,1978, ss. 35,36 

i 50). 

Władca panował nie tylko nad podległymi plemionami, miał też we władaniu bardzo 

liczne i odnawialne zasoby zwierzyny, dostarczającej mięsa, skór, poroży oraz kości. 

Wraz ze wzrostem cywilizacji i rozwojem gospodarczym następuje zmiana znaczenia 

łowiectwa. Zachodziły istotne przemiany społeczno-gospodarcze.  

( zob. Samsonowicz A., 1991 ,s.147 i n.). Ludność przechodziła na osiadły tryb ży-

cia. Uprawa roli zastępuje korzystanie z naturalnych darów przyrody. (zob. Brzezicki 

A. ,  Mazurek W.,  Mierzwiński E., red., 1966, s. 8-36). Trzebienie rozległych puszcz 
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na cele rolnictwa ograniczało warunki bytowania dzikich zwierząt. Wyżywienie 

szybko wzrastającej liczby ludności przejmowała hodowla i chów gatunków udo-

mowionych, nazywanych coraz częściej gospodarskimi. Tak więc polowanie stało się 

tylko uzupełnieniem podstawowej bazy żywnościowej. Stopniowo staje się ono zaję-

ciem warstwy bardziej zamożnego społeczeństwa. Władca nadaje prawa w zamian za 

służbę i wierność rodowi panującemu. W miarę kurczenia się zasobów naturalnych 

przywileje są stopniowo ograniczane. Wprowadzane są okresy ochronne. Wydawane 

ustawy zawierające zakazy i nakazy miały na celu ochronę rzadszych i ginących 

gatunków. (Mniszek Tchórzewski M.,1935). W czasach nowożytnych, gdy następuje 

wzrost świadomości społecznej, a cywilizacja oraz nauka wytycza nowe kierunki 

rozwoju ludzkości, równolegle powstają kierunki mające na celu zmianę zasad 

współistnienia człowieka z przyrodą. Mija przeświadczenie o nieograniczonej wy-

starczalności ziemi, pól i lasów. Narasta przekonanie o potrzebie takich zmian, które 

odwrócą degradację środowiska. (Stec R., 1998, s. 8 - 10.). Pojawiają się poglądy i 

przeświadczenie o potrzebie intensywnej ochrony przyrody. (Samsonowicz A., 1991, 

s.184 i n.). W XIII wieku prawo polowania wraz z nadaniami ziemi przeszło na rzecz 

posiadaczy ziemskich. Każdemu właścicielowi ziemi lub użytkownikowi gruntu 

wolno było odtąd swobodnie polować na swoich własnych włościach. Panujący miał 

jednak możliwość zastrzeżenia sobie prawa polowania na najcenniejszą zwierzynę 

grubą. System regaliów utrzymał się do XV wieku. Od XV wieku podstawową kon-

cepcją polskiego ustawodawstwa łowieckiego była zasada przywiązania prawa po-

lowania do własności ziemskiej. W systemie ustrojowym państwa i administracyj-

nym sposobie sprawowania władzy przez władców polskich bardzo ważną  rolę od-

grywały urzędy łowieckie takie jak: łowczy koronny, łowczy litewski, łowczy nad-

worny koronny oraz łowczowie w ziemiach. Pierwsze przepisy porządkowe odno-

szące się do własności ziemi zawarte zostały w ustawie o łowach z 1420 r., a następ-

nie potwierdzone w statucie wareckim Władysława Jagiełły z 1423 r. W 1529 roku 

został ogłoszony I Statut Litewski, a jego rozdział dziewiąty nosił tytuł: „O łowach, o 

puszczach, o jeziorach, o sianożęci, o gonach bobrowych, o chmielnikach, o gniaz-

dach sokolich”. Wprowadził on w art. 1 zakaz polowania w cudzych posiadłościach, 

a bezprawnie polujący odpowiadał za swe czyny przed właścicielem i musiał zapła-

cić karę pieniężną Wielkiemu Księciu. III Statut litewski z 1588 r., obowiązujący 

przez dwa następne wieki, określił zasadę, że polować można było na gruntach wła-

snych, a na cudzych wymagane było zezwolenie właściciela. Zwierzyna raniona, w 

momencie przekroczenia granicy, stawała się własnością osoby, na której gruncie się 
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znalazła. Takie same zasady prawne obowiązywały na ziemiach Rzeczypospolitej. 

Za Piastów i Jagiellonów prawo polowania na grubego zwierza należało do książąt 

na obszarze całej Litwy i Rzeczypospolitej. Za Stanisława Augusta zastrzeżono to 

prawo dla królów w promieniu trzymilowym od granic Warszawy. Prawo polskie 

łowieckie zabraniało polować na cudzych gruntach. Król Władysław Jagiełło posta-

nowił, że polowanie na zające może się odbywać od zakończenia żniw do św. Woj-

ciecha, t.j. do 23 kwietnia roku następnego. Ustawami sejmowymi zabroniono wyj-

mować młode lisy z nor. Ustawa z 1420 roku zabraniała również przejmowania 

zwierza ściganego przez innego myśliwego i jego psy. Postanowienia tej ustawy 

zabraniały również przejmowania psów takiego myśliwego. Zakazano także polowań 

na zające na cudzym gruncie pod groźbą kary 3 grzywien, gdy stwierdzono, że polu-

jący nie ma zgody na wykonywanie polowania właściciela gruntu. ( zob.  Krawczyń-

ski W. , 1947, s.17-78). W 1775 roku na Sejmie Nadzwyczajnym Warszawskim, za 

czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, zabroniono polowania na cudzych 

gruntach i kniejach na każdą zwierzynę bez pisemnego zezwolenia właściciela lub 

zarządcy. (zob. Nusslein F., 2007, s.16-23). W celu ochrony zasiewów od zniszcze-

nia podczas polowania wprowadzono ograniczenie czasowe polowań od 1 sierpnia 

do 1 marca. Ograniczenie nie dotyczyło polowań na ptactwo, a w sferze podmioto-

wej nie obowiązywało dziedziców- właścicieli lub dzierżawców polowania, którzy 

mogli polować w każdym czasie. (zob.  Ejsmond  J., 1926, s. 62 i n.).  Powstają w 

szczególnie postępowych, wykształconych warstwach społecznych stowarzyszenia, 

związki, koła i grupy wywodzące się z warstw inteligencji, światłych przedstawicieli 

różnych zawodów, ziemiaństwa a także bogatej części mieszczan, które stawiają 

sobie za cel ochronę, hodowlę, rozumne wykorzystywanie polowania, jak i zachowa-

nie oraz kultywowanie tradycji i kultury łowieckiej. Z upływem wieków na skutek 

zachodzących zmian cywilizacyjnych i społecznych, a zwłaszcza kurczenia się po-

wierzchni leśnych (trzebież obszarów puszczańskich i polnych) oraz intensywnego 

rozwoju rolnictwa, polowania i łowy przestały pełnić główną rolę w życiu człowieka. 

Z czasem stały się elementem rozrywki warstw uprzywilejowanych, a także pełniły 

ważną rolę szkolenia i zaprawy młodych pokoleń i rycerstwa przed trudami wojen. 

Były okazją do wykazania się siłą, zręcznością i męstwem w bezpośrednich spotka-

niach z dzikimi zwierzętami. Poczynając od około dziesiątego wieku i kształtowania 

się polskiej państwowości, łowy objęte zostały prawodawstwem, stając się przywile-

jem ludzi dobrze urodzonych – władców, dostojników państwowych i hierarchów 

kościelnych. (zob. Krawczyński W., 1947,s.17-78). 
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Polowania były również źródłem zaopatrzenia wojsk podczas wypraw wojennych. 

Prawo do łowów i polowania objęto monopolem panującego (tzw. łowieckim regale) 

i wynikającymi z niego licznymi ograniczeniami. Łowiectwo miało na celu zabez-

pieczenie możliwości polowania uprzywilejowanym jednostkom i grupom społecz-

nym. Na mocy regale władcy posiadali nieograniczone prawo do łowów. Głównym 

przywilejem władców były "łowy wielkie" ('venatio magna') czyli polowania na tura, 

żubra, jelenia i dzika oraz na bobry, natomiast "łowy małe" ('venatio parva'), czyli 

polowania na "drobnego zwierza" (ptactwo, lisy, sarny i zające), mogli uprawiać 

także chłopi i mieszczanie. Liczne w tamtym czasie nadania ziemskie duchowień-

stwu i rycerstwu, często połączone z przywilejem łowów na otrzymanych ziemiach, 

spowodowały stopniowy zanik regale łowieckiego. Do najstarszych i najważniej-

szych przejawów prawa łowieckiego należy ustawa o łowach ogłoszona w 1420 roku 

w Krakowie z rozkazu króla Władysława Jagiełły. (zob. Gloger, Z., 1985, s.163-

170). W XV w. regale łowieckie dotychczas przypisane władcom  i przedstawicielom 

rodziny królewskiej,  weszło  do prawa rycerskiego i było ściśle powiązane z wła-

snością ziemską. Wtedy właśnie wydawane są pierwsze przepisy wykazujące troskę 

właściciela o zachowanie zwierzostanów, zwłaszcza zwierzyny grubej. Przykładem 

jest wprowadzenie ochrony tura. Król Zygmunt III w 1597 roku ogłosił edykt prawny 

zakazujący poddanym z okolic Jaktorowa użytkowania łąk, po to tylko i wyłącznie, 

aby tury i inny zwierz miały spokojne ostoje. Wyłączność polowania możnowładców 

ziemskich obwarowana była licznymi, niejednokrotnie bardzo surowymi przepisami. 

Według postanowień Statutu Litewskiego z 1529 roku, pojmanie człowieka na polo-

waniu w cudzej puszczy z urzędu kończyło się skazaniem na śmierć, "a jeśliby 

strzelca pojmano nad zwierzem ubitym w cudzej puszczy, wtedy ma doprowadzony 

być do urzędu, a z urzędu ma być na śmierć skazany jako złodziej." W wieku XVI, tj. 

w okresie rozkwitu ustawodawstwa łowieckiego kary te złagodzono, lecz w dalszym 

ciągu były one surowe. (Dziesiąty rozdział III Statutu Litewskiego (1588) o tytule „O 

Puszczy, o Łowy, o Drzewo Bartne, o Jeziora i Sianożęci” liczył 18 artykułów. ( zob.  

Brzezicki A.,  MazurekW.,  Mierzwiński E., red.,1966, s. 8 - 36.). W 1775 roku wy-

dano ustawę łowiecką, która była ostatnim takim aktem prawnym wydanym w Pol-

sce przedrozbiorowej. Ponawiała ona pod utratą psów, strzelby albo narzędzia do 

polowania oraz karą grzywny zakaz polowania na cudzych gruntach, zakreślając czas 

łowów od 24 sierpnia do 1 maja. Zakazy te nie dotyczyły jednak polowań na niektóre 

ptaki, które organizować można było przez cały rok, także na cudzych gruntach, a 

także prawa dziedziców do łowów na własnym gruncie, którzy cieszyli się w tym 
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zakresie pełną swobodą. Zachowano wyłączność polowania królewskiego w promie-

niu trzymilowym (około 21 km) od Warszawy (Ejsmond J.,1927, s. 4 - 64).    

W okresie porozbiorowym jedynie Galicja miała autonomiczną ustawę łowiecką z 

1876 roku. Na pozostałych terenach Polski pod zaborami obowiązywały ustawy o 

prawie łowieckim państw zaborczych. Te regulacje obowiązywały do czasu wydania 

rozporządzenia prezydenta RP z dnia 3 grudnia 1927 roku o prawie łowieckim. 

(Dz.U. R. P., Nr 110, poz. 934). Regulacje łowieckie wówczas obowiązujące na 

obszarach Polski ustanawiały m.in. takie zasady uprawiania łowiectwa, jak: prawo 

polowania związane z własnością gruntu, zwierzyna dziko żyjąca była res nulis czyli 

niczyja. Polowanie wykonywano w rewirach łowieckich własnych i wspólnych. 

Prawo polowania można było wydzierżawić albo odsprzedać. Odszkodowania wy-

płacał właściciel albo dzierżawca polowania. (Krawczyński W., 1947, s.17-78.) 

Współczesne łowiectwo przywiązuje największą wagę do tych właśnie elementów 

kulturowych łączących polowanie z dawnymi zasadami, a mianowicie chciałoby 

łączyć współczesność z przeszłością. Przyjemność w uprawianiu łowiectwa, jeśli 

zabijanie jest przyjemnością, sprawia, że pomimo wielu narodowych dramatów 

(wojny, rozbiory, a w konsekwencji utrata państwowości), garną się do niego coraz 

liczniejsze rzesze ludzi wrażliwych na piękno przyrody. Represyjna polityka zabor-

ców ( szczególnie w zaborze rosyjskim, gdzie rozwój łowiectwa był paraliżowany 

przez zakaz zawiązywania stowarzyszeń społecznych myśliwskich oraz w zaborze 

pruskim, w którym nie tylko różnorakie ograniczenia i kontrole były bardziej surowe 

niż w pozostałych zaborach, lecz także ingerencja władz zaborczych znacznie krę-

powała kultywowanie polskiego obyczaju; np. właścicielom terenów łowieckich 

surowo zabroniono organizowania zbiorowych polowań). Władze zaborcze utrudnia-

ły wzrost myśliwskich szeregów a także uniemożliwiały zrzeszanie się w organiza-

cjach łowieckich. kże Zabraniały także wypowiadania się w sprawach ochrony pol-

skiej przyrody. Inna sytuacja panowała w zaborze austriackim. Galicja i Lodomeria 

(ziemie dawnej południowej Polski) od lat 70 XIX wieku posiadały autonomię, a 

później własnego namiestnika – Polaka i Sejm Krajowy we Lwowie. Cesarz Franci-

szek Józef, który był myśliwym, uchodził powszechnie za dobrego monarchę. W 

tych warunkach w 1862 roku powstało w Galicji jako pierwsze na ziemiach polskich 

stowarzyszenie łowieckie – Miejskie Towarzystwo Myśliwskie we Lwowie. W 

swych szeregach skupiało przemysłowców, kupców, oraz urzędników administracji 

państwowej i samorządowej.  W 1871 r. powstało Towarzystwo Lisowskie, gospoda-

rujące na ponad 30000 ha wydzierżawionych w okolicach Stryja i Żelazna. Dyscy-
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plina, ścisłe podporządkowanie się łowczemu, wysoki poziom etyki myśliwskiej, 

srogie kary pieniężne za nieprzestrzeganie dobrowolnie przyjętych zasad, wysokie 

premie dla straży łowieckiej wypłacane za osiągnięcia w zwalczaniu kłusownictwa 

oraz wyniki hodowlane i stan zwierzyny, przemyślane inwestycje – wszystko to 

sprawiło, że osiągnięto imponujące efekty hodowlane i łowieckie. Towarzystwo 

dorobiło się miana "Zakonu Lisowskiego". W 1876 r. powstało Galicyjskie Towarzy-

stwo Łowieckie noszące później nazwę Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego 

we Lwowie. W 1880 roku powołane do życia Towarzystwo Myśliwych w Rzeszo-

wie, istnieje dotychczas (jest to obecnie najstarsze Koło Łowieckie w Polsce). Zało-

życielami Towarzystwa byli ziemianie z powiatu rzeszowskiego a ponadto urzędnik, 

notariusz, kupiec i profesor. Pierwsze wspólne polowanie, poprzedzone uroczystą 

mszą św. zorganizowali dnia 24 stycznia 1881 roku. (zob. Boć J., Nowacki K., 

Szamborska-Boć E., 2002, s.7 i n., też zob. Jubileuszowy Informator Warszawskiej 

Wojewódzkiej Rady Łowieckiej,1923-1983, Warszawa 1983.).Wspomniane wyżej 

Towarzystwo Myśliwych było pionierem organizacji łowiectwa nie tylko w powiecie 

rzeszowskim. Polująca w nim elita towarzyska: lekarze, sędziowie, właściciele wiel-

kich posiadłości ziemskich, bogaci kupcy, oficerowie, urzędnicy wypracowała zasa-

dy o ponadczasowej wartości, aktualne do dzisiejszych dni. Podstawową ideą tych 

wartości była hodowla, racjonalne pozyskanie i ochrona zwierzyny. (zob. Krupka J., 

red., 1989, s.11 - 68.). Były to pierwsze próby definiowania gospodarki łowieckiej. 

Temu celowi służyły: zorganizowane, systematyczne dokarmianie zwierzyny, prze-

siedlanie zwierzyny z obwodów mocniejszych do słabszych, ochrona łowisk przed 

kłusownikami poprzez zatrudnienie strażników łowieckich wyposażonych w broń 

palną (nie tylko dla podniesienia ich autorytetu, ale przede wszystkim dla tępienia 

drapieżników), polowanie na słabszych terenach co drugi rok, doprowadzenie do 

kontrolowanego obrotu ubitą zwierzyną celem utrudnienia sprzedaży zwierzyny 

bezprawnie pozyskanej. Towarzystwo Myśliwych podejmowało różnorodne działa-

nia (zob. Boć J., Nowacki K., Szamborska-Boć E., 2002, s.7 i n.,) dla zabezpieczenia 

potrzeb prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz prawidłowego polowania. Wśród 

wielu można wymienić: hodowlę psów myśliwskich, coroczne zawody strzeleckie 

dla podnoszenia poziomu strzeleckiego członków, organizowanie imprez rozrywko-

wych, zabaw i spotkań koleżeńskich dla członków i sympatyków Towarzystwa, 

promujących łowiectwo oraz tworzenie dobrych obyczajów łowieckich. Stanowili 

oni jako myśliwi, na pewno wzorce dla tych ludzi, którzy chcieliby naśladować ich 

pasje łowieckie, wiedzę, sposoby postepowania, lecz z różnych powodów, zwłaszcza 
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materialnych i niskiego statusu społecznego, nie mogli takich wartości osiągnąć. 

(Zob. Krupka J ., 1989, s.11 do 68). 

Po drugiej wojnie światowej nastąpiły istotne zmiany polityczne, ekonomiczne i 

społeczne na ziemiach polskich. Polska zmieniła ustrój polityczny i funkcjonowała w 

strefie wpływów ZSRR. W tej sytuacji politycznej zmieniał się bardzo powoli rów-

nież ustrój polskiego łowiectwa. Powstało łowiectwo państwowe, dzisiaj bardzo 

popierane przez rządzących. Gdzie dokonuje się weryfikacji członków PZŁ na pod-

stawie zasobów z IPN i zakazuje się pełnienia funkcji w organizacji prywatnej przez 

byłych funkcjonariuszy  z PRL w związku   i kołach łowieckich. Minister właściwy 

do spraw środowiska  powołuje kierownictwo prywatnej organizacji jakim jest Polski 

Związek Łowiecki. Łowiectwo funkcjonowało i funkcjonuje nadal ustrojowo w 

oparciu o jedną organizację ustanowioną ustawowo przez państwo. W nowym sys-

temie liczba członków Polskiego Związku Łowieckiego rosła i rośnie bardzo szybko. 

Łowiectwo powojenne organizowało się i prowadziło swoją działalność w oparciu o 

prawo łowieckie z 1927 roku. Na przełomie lat 1944/45 grupa pozostałych przy ży-

ciu działaczy łowieckich doprowadziła do zatwierdzenia przedwojennego Statutu 

PZŁ przez ówczesnego Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. W styczniu 1945 r. 

PZŁ wpisany został do rejestru stowarzyszeń. W ten sposób stworzone zostały pod-

stawy prawne powojennego organizowania się łowiectwa. Po tym czasie zaczęły 

obowiązywać przepisy regulujące zasady funkcjonowania łowiectwa w systemie 

prawnym. Tymi regulacjami były dekret o prawie łowieckim z dnia 29 października 

1952 roku. Dekret Prezydenta RP „o prawie łowieckim”, stanowił, że na mocy jego 

postanowień do zadań PZŁ należała troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z 

organami Państwa w zakresie wykonywania ustawodawstwa łowieckiego. Dekret 

postanawiał między innymi o własności zwierzyny przez Skarb Państwa, likwidował 

uzależnienie prawa do polowania od własności gruntu i znosił możliwość dzierżawy 

łowisk przez osoby prywatne. Dekret wprowadzał także planowe gospodarowanie 

zwierzyną, zgodnie z potrzebami gospodarstwa narodowego i ochrony przyrody oraz 

zasadę wydzierżawiania obwodów łowieckich. PZŁ stał się zrzeszeniem osób upra-

wiających łowiectwo.  PZŁ zaczął funkcjonować w oparciu o dekret, a nie o ustawę 

o stowarzyszeniach. Administracja publiczna wydzierżawiała obwody łowieckie, z 

jednoczesnym dopuszczeniem wyłączenia obwodów z wydzierżawienia i przekaza-

nia ich na ośrodki ochrony zwierzyny. Dekret uchyliła ustawa z 1959 r. potwierdza-

jąc legislacyjnie jego podstawowe zasady. Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 roku o 

hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz.U. z 1959 r. Nr 36, poz. 
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226),  postanawiała między innymi o własności zwierzyny jako własności Skarbu 

Państwa. Likwidowała ta regulacja uzależnienie prawa do polowania od własności 

gruntu i znosiła możliwość dzierżawy łowisk przez osoby prywatne. Ustawa ta 
wprowadzała planowe gospodarowanie zwierzyną, zgodnie z potrzebami gospodar-

stwa narodowego i ochrony przyrody oraz zasadę wydzierżawiania obwodów ło-

wieckich. PZŁ stał się zrzeszeniem osób uprawiających łowiectwo, w ramach kół 

łowieckich. Wydzierżawiano obwody łowieckie, z jednoczesnym dopuszczeniem 

wyłączenia obwodów z wydzierżawienia i przekazania ich na ośrodki ochrony zwie-

rzyny. Ustawa z 1959 roku powtarzała podstawowe założenia dekretowe (zob.  Boć 

J., Nowacki K., Szamborska-Boć E. 2002, s.7 i n.).  

Współcześnie działalność łowiecką reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. 

Prawo łowieckie  z aktami wykonawczymi ( t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033), a także 

statut Polskiego Związku Łowieckiego z 2005 roku uchwalony przez Krajowy Zjazd 

Delegatów PZŁ oraz uchwały i zarządzenia wewnątrzorganizacyjne. Prawodawstwo 

łowieckie określa gatunki zwierząt łownych, terminy i metody polowań. W myśl 

ustawy, łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, oznacza 

ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z 

zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. 

Zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa, a jego podstawę 

gospodarki łowieckiej stanowią wieloletnie i roczne plany hodowlane. Do głównych 

celów łowiectwa należy ochrona i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, a 

także kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków byto-

wania zwierzyny. (Zob. Boć J., Nowacki K., Szamborska-Boć E., 2002, s.7 i n.). 

Do ważnych celów należy uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i 

jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków 

zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego. Współczesna 

działalność myśliwych czerpie wiedzę z osiągnięć nauki, służy zachowaniu bioróż-

norodności i ochronie przyrody. Polscy myśliwi mają udział w wielu ważnych przed-

sięwzięciach związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego, w tym resty-

tucji zagrożonych gatunków zwierząt takich jak: żubr, łoś, bóbr, wilk, ryś, zając 

szarak, kuropatwa czy sokół wędrowny. Łowiectwo obok gospodarki łowieckiej 

obejmuje wiele zagadnień, do których zalicza się m.in: strzelectwo, kynologię, trofe-

istykę, kolekcjonerstwo, sokolnictwo i wystawiennictwo. Do bardzo ważnych ele-

mentów łowiectwa należy krzewienie kultury, w tym pielęgnowanie tradycji, zwy-

czajów, propagowanie zasad etyki wśród myśliwych oraz kultu patronów myśliwych. 
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Łowiectwo w życiu współczesnych myśliwych, obok funkcji gospodarczych, pełni 

ważną rolę w spełnianiu potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa. 

Współczesne łowiectwo nawiązuje do staropolskich tradycji, zwyczajów, języka i 

dawnych wzorów moralnych i etycznych. (Zob. Boć J., Nowacki K., Szamborska-

Boć E., 2002, s.7 i n.).  

W Polsce, w odróżnieniu od innych państw europejskich, np. Estonii, Finlandii, 

Szwecji, Norwegii, Danii czy chociażby Litwy, większość społeczeństwa, ta która 

nie jest atawistycznie i animalistycznie nastawiona do łowiectwa, jego tradycji i jako 

elementu historii i kultury przyjmuje, że rozwija się w tej działalności obok celów 

gospodarczych, także strzelectwo, kynologia, trofeistyka, sokolnictwo, kolekcjoner-

stwo i wystawiennictwo, wydawnictwo literatury przyrodniczo-łowieckiej, turystyka 

oraz szacunek dla tradycji. Zatem łowiectwo jest pojmowane szerzej od ujęcia li 

tylko gospodarczego. Dzięki takiej postawie społeczeństwa występują licznie stany 

zwierząt łownych dziko żyjących i prawnie chronionych. Funkcjonują 23 parki naro-

dowe utworzone na obszarach przyrodniczo cennych i pierwotnych jeśli chodzi o 

obszary leśne.  

Zmiany prawa łowieckiego, które weszły w życie 27 kwietnia 2018 roku umocniły 

funkcjonowanie łowiectwa państwowego z wpływem państwa i jego system prawny 

oraz na jego funkcjonowanie.  Potwierdziły one działania tylko jednej organizacji 

łowieckiej podporządkowanej prawnie organom państwowym. Ustawa ta ogranicza 

prawa i wolności obywatelskie w przedmiocie dysponowania i rozporządzania przez 

właścicieli nieruchomościami wchodzącymi w skład obwodów łowieckich ich nieru-

chomościami rolnymi i ogranicza istotę ich praw. Ustawa ta nie uwzględnia sugestii 

z orzecznictwa TK w tych sprawach, np. w przedmiocie wydzierżawiania obwodów 

łowieckich. Regulacja ta nie daje gwarancji rolnikom w otrzymywaniu odszkodowań 

za szkody powstałe w uprawach i płodach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę 

łowną i powstałych przy wykonywaniu polowania. Odszkodowania te wcale nie 

uwzględniają utraconych korzyści przez rolników. Zmieniono w ustawie zasady 

postępowania przy szacowaniu tych szkód i wypłaty odszkodowań. Wyłączono z 

obrotu prawnego w sprawach szkód przepisy kodeksu cywilnego, a minister właści-

wy do spraw środowiska z uwagi na niemożność funkcjonowania systemu szacowa-

nia powstałych szkód i wypłaty odszkodowań nakazuje podmiotom prowadzącym 

gospodarkę łowiecką zawieranie ugód cywilnoprawnych w przypadku ich powstania 

z rolnikami. Luk w ustawie Prawo łowieckie i niejasnych, nieostrych, nieczytelnych, 

niespójnych i wzajemnie sprzecznych przepisów jest wiele, np. procesy lustracyjne w 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://ijols.com/resources/html/article/details?id=186238


International Journal of Legal Studies    № 2 (4) 2018  ISSN 2543-7097 

 

 

 

ISSN 2543-7097 / E-ISSN 2544-9478   
© 2018 /Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska 

 This is an open access article under the CC BY-NC license       

    (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 

 

Stec R. (2018). Rozwój norm prawnych regulujących wykonywanie polowania na ziemiach polskich. International 

Journal of Legal Studies, 2(4)2018: 13-30 

DOI 10.5604/01.3001.0013.0000 
 

25 

prywatnej organizacji, brak czytelnych trybów postępowania przy wydzierżawianiu 

obwodów łowieckich, podziału terenów województw na obwody łowieckie albo 

niejasny tryb postepowania przy szacowaniu szkód łowieckich i wypłacie odszkodo-

wań poszkodowanym rolnikom. Przyczynia się do tego jeszcze  nierozwiązany pro-

blem z ASF będący przyczyną upadku gospodarczego producentów trzody chlewnej 

i ich bankructw.  Chciałoby się, aby  społeczeństwo jako najważniejsza i skuteczna 

grupa nacisku zmobilizowała władze do utworzenia nowych parków narodowych 

takich jak: Turnicki PN, Mazurski PN na obszarach dzisiejszego nadleśnictwa Strza-

łowo, Jurajski PN, Śląski PN – na obszarze Beskidu Śląskiego oraz PN Beskidu 

Małego. Beskid Gorlicki powinien być również objęty ochroną parku narodowego 

poprzez powiększenie granic Magurskiego PN. Oczywiście trudno będzie z realiza-

cją takich pomysłów z uwagi na brak środków finansowych na takie cele w budżecie 

państwa. Ważne jest również powiększenie granic Bieszczadzkiego PN poprzez 

objęcie tą formą ochrony całego obszaru Bieszczad w granicach nadleśnictw; Bircza, 

Ustrzyki Dolne, Lesko, Lutowiska, Stuposiany, Cisna, Baligród, Komańcza i Sanok z 

górami Słonnymi włącznie (nazywanymi również górami sanockimi). Nadto warto 

by wreszcie opracować prawnie umocowane strategie ochrony i gospodarowania 

zwierzętami zaliczanymi do łownych i prawnie chronionych. Chodzi tu o łosie, jele-

nie, daniele, sarny, muflony, bobry, żubry i duże drapieżniki wilki, rysie oraz nie-

dźwiedzie. Ponadto małe drapieżniki, a więc lisy, jenoty i pozostałe też powinny być 

objęte strategią gospodarowania tymi gatunkami oraz ich ochroną. Istotne są również 

rozstrzygnięcia, wskazujące jak postępować z gatunkami inwazyjnymi – obcymi, 

ponieważ w Polsce nie ma prawnych algorytmów postępowania w tych sprawach 

tylko czasami w ramach pospolitego ruszenia działania poszczególnych ministrów 

właściwych do spraw środowiska z podpowiedziami związku łowieckiego. Jednak to 

nie są działania systemowe lecz doraźne, a prawo powinno tu odgrywać podstawową 

rolę wskazując jak można postępować. (zob. też W. Radecki, 2014, s. 17-80.). 

Chodzi tu m. in. o szakala złocistego i inne gatunki. Nie tylko wilki zasiedlają cały 

obszar Polski, ale od lat zauważa się ekspansję niedźwiedzia brunatnego ze wschodu 

na zachód i z południa na północ. Zatem często widuje się niedźwiedzie na Roztoczu. 

Pogórze Przemyskie to już stała ostoja niedźwiedzi. Pokazują się często nieopodal 

kompleksów leśnych położonych niedaleko Białegostoku i ostatnio w kompleksach 

leśnych Puszczy Augustowskiej. Należy się spodziewać w najbliższym czasie, że 

lasy Roztocza, Puszczy Knyszyńskiej, Boreckiej, Białowieskiej, Augustowskiej i 

kompleksy położone nieopodal Suwałk w rejonach nadgranicznych staną się ostoją 
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niedźwiedzia brunatnego. Wydaje się, że inne rejony Polski również będą penetro-

wane przez te duże drapieżniki. Przykładem  braków rozwiązań systemowych jest 

np. pogryzienie przez wilka w Bieszczadach bawiących się dzieci i zastrzelenie póź-

niej zwierzęcia. Od wielu lat wiadomo, że wilków jest w Polsce dużo i brak jest 

systemowych zasad gospodarowania tym gatunkiem oraz jego ochrony. Liczebność 

wilków w Polsce jest skrywana przez podmioty administracyjne zajmujące się go-

spodarowaniem zasobami przyrodniczymi i ich ochroną. Społeczeństwo ma prawny 

obowiązek wiedzieć ile jest wilków, rysi, niedźwiedzi, łosi, jeleni, saren, zajęcy, 

kuropatw, itp. Oczywiście te informacje nie powinny być przekładane wyłącznie na 

potrzeby gospodarki łowieckiej, lecz również ich ochrony. W przypadku nadmierne-

go zagęszczenia danego gatunku należy podejmować decyzje o ich redukcji. Wilk 

jest dużym drapieżnikiem i żeby przetrwać oraz przeżyć  zabija wszystkie żywe 

organizmy, które napotka w środowisku swojego bytowania. Zatem będzie zabijał 

psy w gospodarstwach, owce, kozy, krowy, konie i inne zwierzęta gospodarskie. 

Ludzi też, bowiem są to potencjalne ofiary i łatwe zdobycze w polowaniu, w którym 

drapieżnik nie musi się napracować. Człowiek to łatwa zdobycz, a dzieci w szcze-

gólności. Zatem trzeba wreszcie jasno powiedzieć, że wilk nie boi się człowieka 

tylko go unika. Jak jest populacja liczna to można go zobaczyć wszędzie, nawet i w 

takich rejonach, gdzie dotychczas nie występował i tak się faktycznie dzieje. Dzisiaj 

wilka można spotkać na obszarze Polski wszędzie w każdym większym kompleksie 

we wszystkich województwach. Musi więc działać system ochrony przed szkodami 

jakie one wyrządzają. Nasuwa się jeden wniosek, że skończyła się zabawa w opo-

wiadanie o braku zagrożeń ze strony wilka. Potrzebna jest więc edukacja dla całego 

społeczeństwa przede wszystkim jak należy się zachowywać przy potencjalnych 

spotkaniach z tymi drapieżnikami. Jasno należy określić zasady prawne ochrony 

wilka i gospodarowania nim. Chodzi głównie o odszkodowania za wyrządzone przez 

te drapieżniki szkody. Warto by wprowadzić znane w innych krajach rozwiązania 

prawne związane z funkcjonowaniem funduszu łowieckiego. Przychodami funduszu 

winny być opłaty z polowań, ze sprzedaży zwierzyny, samochodów i innych środ-

ków transportu wykorzystywanych do polowań, sprzętu rolniczego, broni i innych 

akcesoriów myśliwskich. Rozważyć także należy wprowadzenie systemu ubezpie-

czeń z tytułu OC w przypadku szkód związanych z wykonywaniem polowań i wy-

rządzonych przez zwierzynę dziko żyjącą. Z tym problemem nie można pozostawić 

samych myśliwych bowiem nie są oni sami sprostać finansowo wyzwaniu ustawo-

dawcy w udźwignięciu tych obciążeń na rzecz takiego funduszu. Oczywiście szkody 
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powinny być szybko likwidowane, a odszkodowania wypłacane ze środków wspo-

mnianych funduszy lub z budżetu państwa. Uprawnienia do podejmowania decyzji o 

redukcji tych drapieżników powinni podejmować nadleśniczowie i dyrektorzy Par-

ków Narodowych w porozumieniu z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii. Często tu 

chodzi o szybkie decyzje i działanie, a minister właściwy do spraw środowiska, czy 

dyrektor GDOŚ albo RDOŚ są daleko. Te rozstrzygnięcia istotne są dla ochrony 

życia i zdrowia ludzi i ich bezpieczeństwa. Odrębnym zagadnieniem są mieszańce 

wilka z psem domowym. Psy w łańcuchu pokarmowym są przysmakiem dla wilków. 

Jednak zdarzają się przypadki, że psychicznie pies wytrzyma oddziaływanie watahy 

wilczej. Adaptuje się do rygorystycznej struktury socjalnej i hierarchicznej watahy i 

jest przez jej członków zaakceptowany. Staje się wtedy jej elementem. Takie mie-

szańce nazywają się hybrydami. Zdarzały się przypadki, że hybryda była waderą alfa 

i przewodziła watasze. Takie hybrydy nie boją się ludzi. Nie jest dla nich problemem 

zaglądanie do osiedli i miejscowości zamieszkiwanych przez ludzi. W tych miej-

scach poszukują pożywienia. Hybrydy często posiadają cechy wilka. Lecz w polo-

waniu na ofiarę wilk zabija od razu, a taki mieszaniec bawi się ofiarą i ją męczy, a 

dopiero później zabija po intensywnej zabawie. Wilk jelenia zabija od przodu dusząc. 

Mieszaniec natomiast podgryza tylne kończyny ofiary. To są wieloletnie obserwacje 

wilczych watach dokonanych autora. Czy należy się bać tych drapieżników i czy 

zagrażają życiu i zdrowiu ludzi? Tak; należy się ich bać, bo one potrafią zabić i za-

grozić zdrowiu. Oczywiście nie należy rezygnować z pięknych wycieczek po obsza-

rach leśnych w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim albo w innych rejonach przyrod-

niczo-turystycznych, ale należy wiedzieć jak się zachowywać i postępować. Potrzeb-

na jest efektywna edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Oczywiście wizyta człon-

ka koła łowieckiego w szkole tego nie załatwi. bo taki człowiek w wielu przypad-

kach niewiele wie o biologii wilka, niedźwiedzia i przekazuje różne treści na pozio-

mie bajek o czerwonym kapturku i wilku.  

Podobnie dzieje się z populacją łosia, która staje się liczna i nie ma reakcji państwa 

jak z tym gatunkiem postępować. Łosie też wyrządzają szkody, głównie w lesie. Przy 

ich udziale z roku na rok zwiększa się ilość zdarzeń drogowych, również ze skutkiem 

śmiertelnym. Ale rekcji prawnych, gospodarczych i ochronnych w stosunku do łosia 

brak. Podobnie jest z jeleniem, danielem oraz sarną. Co do populacji dzika wynisz-

czył go ASF. Jednak i w tych kwestiach widać dużą nieudolność podmiotów admini-

stracyjnych w zwalczaniu tego wirusa. Pomysłem rządzących była chęć budowy 

płotu na granicy wschodniej RP z Białorusią i Ukrainą. Pewnie ta inwestycja meryto-
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rycznie by nic nie dała, ASF by się dalej rozprzestrzeniał. ale można by wydać kilka-

set milionów złotych z budżetu państwa na chybioną inwestycję. Z ASF należy ina-

czej postępować. Na pewno intensywna redukcja dzika, ale nie w ramach polowań 

zbiorowych. Pełna higiena w gospodarstwach produkujących trzodę chlewną i wśród 

podmiotów z tymi producentami współpracującymi. Pełna ponadto penetracja obsza-

rów leśnych i ostoi występowania dzika oraz redukcja w dzień i w nocy nawet przy 

nęciskach. Dziki należy wybić przy postępującym ASF wszystkie w rejonie zagrożo-

nym. (zob. też Stec R., 2019 - w druku.). 

 

Wnioski 

Badania pokazują, że myśliwy polski w swojej karierze łowieckiej uczy się dwa razy. 

Po raz pierwszy, gdy po stażu kandydackim zdaje egzamin na myśliwego i po trzech 

latach zdaje egzamin selekcjonerski. Z prawem wielu polskich myśliwych jest na 

bakier. Przykładem jest nieznajomość prawa związkowego, np. postanowień statutu 

związku, czy stanowienie uchwał przez koła łowieckie. Takie samo podejście funk-

cjonuje w znajomości przepisów prawa łowieckiego. Nie można tu winić związku, 

bowiem w ramach działań edukacyjnych czyni wiele. Zmieniona przez Sejm ustawa 

Prawo łowieckie potwierdza, że łowiectwo jest państwowe. Państwo ingeruje w 

działalność prywatnej organizacji, jaką jest PZŁ m.in. poprzez powoływanie łowcze-

go krajowego, czy lustrowanie członków władz kół łowieckich i organów PZŁ. 

Wprowadza w prywatnej organizacji zakaz pełnienia funkcji związkowych przez 

byłych pracowników służb bezpieczeństwa PRL, nawet tych zweryfikowanych pozy-

tywnie, oraz nakazuje przeprowadzanie postępowań lustracyjnych i jest to prawnie 

totalne nieporozumienie. Na utrzymanie związku płaci jego członek swoje własne 

pieniądze, a państwo i jego organy go lustrują. Ustawodawca wprowadza zakazy i 

nakazy w prywatnej organizacji. Zgoda na takie postępowanie może nastąpić tylko w 

zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Bowiem 

gdy łowiectwo jest państwowe to państwo chce mieć na nie wpływ, ale w sprawach 

wewnątrz organizacyjnych to już absurd naruszający postanowienia Konstytucji RP i 

konwencji o ochronie praw człowieka i obywatela. Czas chyba zacząć głośno mówić, 

że polski ustawodawca przymusza obywatela do przynależności do PZŁ. Przepisy 

ustawy Prawo łowieckie zmuszają bowiem obywatela, który chce brać udział w po-

lowaniach i mieć uprawnienia łowieckie, do przynależności do związku łowieckiego, 

nie dając mu innego wyboru. Jest to ingerencja ustawodawcy w prawa i wolności 

obywatelskie i kolejny przykład naruszania przez ustawodawcę przepisów Konstytu-
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cji RP. Przepisy tejże ustawy są niejasne, nieostre, nieproporcjonalne, sprzeczne z 

Konstytucją, np. poprzez takie regulacje jak uprawnienie ministra właściwego do 

spraw środowiska do zatwierdzania statutu PZŁ z jednej strony, a z drugiej brak 

wskazania przez ustawodawcę w jakiej formie prawnej minister ma dokonać tej 

czynności. 
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