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Wstęp
Przepisy ustawy z 13 października 1995 r. 
– Prawo łowieckie1 regulują sprawę własno-
ści zwierzyny zarówno w stanie wolnym, 
jak i pozyskanej. Zwierzyna w stanie wol-
nym jest własnością Skarbu Państwa jako 
dobro ogólnonarodowe (art. 2), natomiast 
zwierzyna pozyskana zgodnie z przepisa-
mi prawa w obwodzie łowieckim stanowi  
własność dzierżawcy lub zarządcy ob-
wodu łowieckiego, a poza tymi terena-
mi – własność Skarbu Państwa (art. 15 
ust. 1). Zwierzyna bezprawnie pozy-
skana stanowi zawsze własność Skarbu 

Państwa, niezależnie od miejsca jej po-
zyskania (art. 15 ust. 2). 

Bezprawność rozumie się generalnie jako 
obiektywny stan sprzeczności z prawem, 
istniejący niezależnie od ewentualnej winy. 
Sprzeczne z prawem są czyny zakazane 
wszelkimi normami prawa (karnego, cy-
wilnego, administracyjnego).

orzecznictwo Sądu Najwyższego2 uznaje 
bezprawne pozyskanie zwierzyny za „za-
chowanie polegające na wejściu w posiada-
nie zwierzyny z naruszeniem reguł okre-
ślonych szczegółowo w przepisach ustawy  
– Prawo łowieckie”. Przy tym, zgodnie 
z przywołanym wyrokiem SN z 9 marca 
2006 r., nie jest bezprawnym pozyskaniem 

Odpowiedzialność za szkody w populacji zwierząt

Bezprawne pozyskanie zwierzyny 
a gospodarka łowiecka

Skarb Państwa ponosi ogromne straty z powodu niedochodzenia ekwi-
walentów za zwierzynę bezprawnie pozyskaną, to jest ubitą przez  
myśliwych z przekroczeniem planu łowieckiego. obecnie przepisy nie 
przewidują sankcji za przekroczenie tego planu, dlatego konieczne jest 
uregulowanie zasad odpowiedzialności za szkody w populacji zwierząt 
wywołane nieprawidłową gospodarką łowiecką.

1 DzU.2013.1226 ze zm.
2 Tak np. wyrok SN z 17.11.2010 r., znak II KK 72/10, Biul. PK 2010/8/6; podobnie wyrok SN z 9.03.2006 r., 

znak III KK 327/05, LEX nr 181401.
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zwierzyny „późniejsze wejście przez inną 
osobę w posiadanie ubitej (złowionej) już 
zwierzyny czy uzyskanych z niej pożyt-
ków”. 

Prawo łowieckie normuje pozyskanie 
zwierzyny w trzech głównych aspektach: 
gospodarki łowieckiej opartej na planach 
łowieckich, wykonywania polowań zgod-
nie z udzielonymi zezwoleniami i upoważ-
nieniami oraz zakazów dotyczących kłu-
sownictwa; naruszenie niektórych z tych 
wymogów zagrożone jest sankcjami kar-
nymi. Wykładnia prawa przyjęta w wy-
rokach sądowych, jak też niedoskonałość 
obowiązujących przepisów powodują, że 
w praktyce niemożliwe jest dochodzenie 
odpowiedzialności za bezprawnie pozy-
skaną zwierzynę od podmiotów statutowo 
odpowiedzialnych za gospodarkę łowiec-
ką (kół łowieckich). Co jakiś czas prasa 
donosi o masowym przekraczaniu limi-
tów odstrzałów ustalonych w planach ło-
wieckich, bez ponoszenia konsekwencji. 
W 2013 r. na łamach „Polityki” podano, 
że Skarb Państwa może tracić aż 80 mln zł 
rocznie w skali kraju z powodu niedocho-
dzenia ekwiwalentów za zwierzynę bez-
prawnie pozyskaną, to jest ubitą przez my-
śliwych z przekroczeniem planu łowieckie-
go (oszacowanie dziennikarskie). Według 
danych Polskiego Związku Łowieckiego 
(PZŁ), rocznie myśliwi pozyskują około 

800 tys. sztuk zwierząt łownych, w tym 
około 200 tys. drobnych drapieżników 
i 200 tys. dzików3. W 2010 r. głośna była 
sprawa przekroczeń planów łowieckich 
w województwie lubelskim, porusza-
na w prasie4 i w interpelacji poselskiej5. 
Wedle ustaleń kontroli CBA w lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim, w 13 spośród 
18 nadleśnictw podczas trzech sezonów 
łowieckich (2005/2006 – 2007/2008) 
dokonano 4334 ponadlimitowe odstrza-
ły, a należny ekwiwalent za bezprawne 
pozyskanie zwierzyny powinien wynieść 
4 361 900 zł6. W 2011 r. kwota niepobra-
nego przez Wojewodę lubelskiego ekwi-
walentu wyniosła – według ustaleń NIK 
– 547 100 zł7. Urząd Wojewódzki nie do-
chodził ekwiwalentu ze względu na opi-
nie Ministerstwa Środowiska i PZŁ, ne-
gujące możliwość jego nałożenia za zwie-
rzynę pozyskaną z przekroczeniem planu 
łowieckiego. odmienny pogląd przyjęty 
przez organy kontroli (tj. CBA i NIK, po-
party przez Prokuratorię Generalną Skarbu 
Państwa), że w takiej sytuacji ekwiwa-
lentu należy dochodzić – nie znalazł jed-
nak aprobaty w orzecznictwie sądowym.

Zachodzi zatem potrzeba nowego uregu-
lowania zasad odpowiedzialności za szko-
dy w populacji zwierząt wywołane nie-
prawidłową gospodarką łowiecką, gdyż 
obecnie przepisy nie przewidują sankcji 

3 A. Sowa: Rzeczpospolita� łowczych, „Polityka” nr 46(2933) z 13.11.2013 r., s. 28-31. Stanowisko PZŁ 
wraz z odpowiedzią autorki dostępne jest na stronie <http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
spoleczenstwo/1564499,1,agnieszka-sowa-odpowiada-na-zarzuty-polskiego-zwiazku-lowieckiego.read>.

4 M.in. publikacja w „Rzeczpospolitej” z 14.07.2010 r., <http://www.rp.pl/artykul/508405.html?print=tak&p=0>.
5 Interpelacja posła Jana Burego z 16.07.2010 r., <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0E998D87>.
6 Wyciąg z protokołu kontroli z 23.04. 2010 r.,<http://dziennik.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=268>.
7 Wystąpienie pokontrolne z 18.04.2012 r. (LLU-01-01/2012, P/12/146) i protokół kontroli NIK 

z 11.04.2012 r., <http://bip.lublin.uw.gov.pl>.
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za przekroczenie planu łowieckiego, zaś 
unormowania związane z ekwiwalentem za 
bezprawnie pozyskaną zwierzynę w prak-
tyce dotyczą jedynie kłusownictwa.

Plany łowieckie a legalność 
pozyskania zwierzyny
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 8 ust. 1 i 3 
Prawa łowieckiego, gospodarka łowiecka 
– obejmująca między innymi pozyskiwanie 
zwierzyny – prowadzona jest w obwodach 
łowieckich przez dzierżawców lub zarząd-
ców na zasadach określonych w ustawie, 
na podstawie rocznych planów łowieckich 
i wieloletnich łowieckich planów hodowla-
nych. Dzierżawcą obwodu może być jedy-
nie koło łowieckie PZŁ lub wyjątkowo PZŁ 
(art. 28 ust. 1 i 1a); obwody leśne wydzier-
żawiają dyrektorzy regionalnych dyrekcji 
lasów Państwowych, zaś obwody polne – 
starostowie (art. 29 ust. 1). obwody wy-
łączone z wydzierżawiania przekazywane 
są w zarząd decyzją Ministra Środowiska, 
na zasadach określonych w rozporządze-
niu Ministra Środowiska z 10 grudnia 
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 
przekazywania w zarząd obwodów ło-
wieckich wyłączonych z wydzierżawia-
nia8. Zarządcą może zostać każda jednostka 
dająca gwarancję osiągnięcia celów okre-
ślonych w art. 28 ust. 2 Prawa łowieckie-
go, związanych z prowadzeniem ośrodków 
hodowli zwierzyny, która złożyła wnio-
sek spełniający wymogi formalne okre-
ślone w § 1 wymienionego rozporządze-
nia. W praktyce zarządcami są przeważnie  
nadleśnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 13 listopada 2007 r. w spra-
wie rocznych planów łowieckich i wielo-
letnich planów hodowlanych9, szczegóło-
we dane o zwierzynie w obwodzie łowiec-
kim zawiera roczny plan łowiecki (plan 
wieloletni dotyczy zwierzyny w rejonie 
hodowlanym). Plan roczny określa mię-
dzy innymi liczbę zwierząt łownych za-
planowanych do pozyskania w roku go-
spodarczym z podziałem na gatunki, zaś 
w odniesieniu do zwierzyny płowej w po-
dziale na płeć i klasy wieku (tylko samce), 
a w odniesieniu do dzików – w podziale na 
warchlaki, przelatki i dziki pozostałe (§ 3 
ust. 1 pkt 4). Warto zauważyć, że ubytki 
w zwierzynie grubej stanowią przekrocze-
nie tylko wtedy, gdy powstały wskutek od-
strzałów i odłowów. Ubytków powstałych 
z innych przyczyn nie uważa się za prze-
kroczenie planu (§ 3 ust. 4). Zgodnie z § 5 
ust. 1 rozporządzenia, dopuszcza się zmia-
nę planu rocznego w razie: klęski żywioło-
wej, istotnej zmiany liczebności zwierząt 
łownych w obwodzie łowieckim, zmiany 
granic albo dzierżawcy lub zarządcy ob-
wodu łowieckiego oraz większej niż prze-
widywana w planie rocznym powierzchni 
zredukowanej upraw rolnych uszkodzo-
nych przez zwierzęta łowne.

Plan łowiecki roczny i  jego zmiany 
w obwodach dzierżawionych wymagają 
zatwierdzenia przez nadleśniczego, a w 
obwodach wyłączonych z wydzierżawie-
nia – przez dyrektora regionalnej dyrek-
cji lasów Państwowych, w trybie okre-
ślonym w § 4 i § 5 ust. 2 wymienionego 

8 DzU.2002.219.1842.
9 DzU.2007.221.1646.
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rozporządzenia oraz w art. 8 ust. 3a-3d 
Prawa łowieckiego.

Zgodnie z Prawem łowieckim, podsta-
wową legalną formą pozyskania zwierzy-
ny jest polowanie (art. 4 ust. 2) wykony-
wane przez uprawnionych myśliwych na 
podstawie zgody dzierżawcy lub zarząd-
cy obwodu łowieckiego albo wydanego 
przez niego pisemnego upoważnienia do 
wykonywania polowania indywidualne-
go (art. 42 ust. 1 i 8). 

Ponadto pozyskanie zwierzyny może 
odbyć się w ramach odstrzału (odłowu): 
•	zastępczego	–	o którym	postanawia	

nadleśniczy, jeśli dzierżawca obwodu 
nie realizuje rocznego planu łowiec-
kiego w zakresie pozyskania zwierzy-
ny (art. 45 ust. 2);

•	redukcyjnego	–	o którym	decyduje	
nadleśniczy w przypadku nadmierne-
go zagęszczenia zwierzyny lub staro-
sta w przypadku zagrożenia obiektów 
produkcyjnych lub użyteczności pu-
blicznej (art. 45 ust. 1 i 3), przy czym 
w parkach narodowych i rezerwatach 
odstrzał ten prowadzi się zgodnie z prze-
pisami o ochronie przyrody oraz z okre-
sami ochronnymi i kryteriami selekcji  
(art. 8 ust. 2); 

•	do	celów	związanych	z badaniami	na-
ukowymi i edukacją, dla odbudowy 
populacji, zasiedlania i reintrodukcji 
gatunków zwierzyny lub dla koniecz-
nych działań w celach hodowlanych 
– na który zezwala Minister Środowiska  
(art. 44 ust. 3 i 3a).

Możliwość uśmiercania zwierząt, w tym 
łownych, przewidują także ustawy odręb-
ne, na przykład ustawa z 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt10 w art. 33 ust. 2-4 
(tzw. ubój humanitarny) i art. 33a (ogra-
niczenie populacji zwierząt stanowiących 
nadzwyczajne zagrożenia dla życia, zdro-
wia lub gospodarki człowieka). Pozyskanie 
zwierzyny zgodnie z tymi przepisami nie 
może być uznane za bezprawne, choć na-
stąpiło bez zachowania wymogów Prawa 
łowieckiego11.

trzeba zaznaczyć, że Prawo łowieckie 
przewiduje sankcje finansowe wobec za-
rządcy obwodu w razie nieusprawiedli-
wionego niezrealizowania planu łowieckie-
go – ponosi on wówczas udział w kosztach 
ochrony lasu przed zwierzyną, który przy-
pada właściwemu nadleśniczemu (art. 30 
ust. 1-2). Ustawa ta nie określa jednak skut-
ków, jakie wywołuje przekroczenie planu 
łowieckiego w zakresie pozyskania zwie-
rzyny i nie formułuje wyraźnego zakazu 
pozyskania zwierzyny ponad limit ustalo-
ny w tym planie. obecne przepisy można 
zatem rozumieć w ten sposób, że liczba 
pozyskania w planie łowieckim stanowi 
wartość minimalną, nie zaś maksymalną. 

Co istotne, plan łowiecki nie stano-
wi bezpośredniej podstawy pozyskania 
zwierzyny. tą podstawą jest bowiem upo-
ważnienie lub zgoda na polowanie wyda-
na przez zarządcę (dzierżawcę) obwodu 
łowieckiego albo decyzja, postanowienie 
lub zezwolenie właściwego organu na od-
strzał redukcyjny, zastępczy lub do celów 

10 DzU.2013.856.
11 Tak wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu II Wydział Karny z 8.07.2013 r., sygn. akt II Ka 481/13, <http://

orzeczenia.zamosc.so.gov.pl/content/$N/153020000001006_II_Ka_000481_2013_Uz_2013-07-08_001>.
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naukowych, edukacyjnych i hodowlanych. 
Należy też zwrócić uwagę, że art. 4 ust. 3 
Prawa łowieckiego do kłusownictwa zali-
cza jedynie działanie zmierzające do wej-
ścia w posiadanie zwierzyny w sposób nie-
będący polowaniem albo z naruszeniem 
warunków dopuszczalności polowania, 
nie zaś z naruszeniem wymogów doty-
czących planowania łowieckiego.

tym samym nieprzekonujący jest po-
gląd, że naruszenie prawa w zakresie pla-
nowania łowieckiego skutkuje bezpraw-
nością pozyskania zwierzyny przekra-
czającego plan. Prawo łowieckie nie daje  
bowiem wystarczających i jednoznacznych 
podstaw do takiego założenia. Istniejący 
stan prawny należy ocenić negatywnie, 
gdyż przekroczenie planu pozyskania zwie-
rzyny może jednak wywoływać negatyw-
ne skutki dla jej populacji. Należałoby 
więc wprowadzić sankcje za nieuspra-
wiedliwione przekroczenie planu i okre-
ślić przypadki, w których przekroczenie 
takie uznawane byłoby za nieusprawiedli-
wione (np. w razie naruszenia zasad selek-
cji lub okresów ochronnych).

Nieuzasadnione przekroczenie planu 
odstrzału stanowi natomiast naruszenie 
przepisów wewnętrznych PZŁ w sprawie 
zasad selekcji osobniczej i populacyjnej 
zwierząt łownych12. Może być ono rów-
nież uznane za przewinienie łowieckie (sty-
pizowane w § 137 statutu PZŁ z 2 lipca 
2005 r.13) podlegające odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, określonej w art. 35b i nast. 
Prawa łowieckiego (wymierzanej przez 
sądy łowieckie), jak też porządkowej, 
przewidzianej w § 152 statutu PZŁ (wy-
mierzanej przez zarządy okręgowe PZŁ). 
odpowiedzialność ta jest jednak nieza-
leżna od odpowiedzialności z tytułu bez-
prawnego pozyskania zwierzyny, zarów-
no cywilnej, jak i karnej. 

Czyny zabronione  
w prawie łowieckim
Przepisy karne Prawa łowieckiego (art. 51-53)  
penalizują kilkanaście różnych czynów do-
tyczących wejścia w posiadanie zwierzyny 
i jej pozyskania, wykonywania polowania 
oraz czynności urzędowych związanych 
z gospodarką łowiecką (planów łowiec-
kich, zezwoleń na polowanie itp.). Ściganie 
tych czynów należy do Państwowej Straży 
Łowieckiej (art. 37 i 39 Prawa łowieckiego).  
Jest to uzbrojona i umundurowana for-
macja, podległa wojewodzie, której pra-
cownicy są pracownikami urzędów wo-
jewódzkich (art. 36 ust. 1 i art. 38 ust. 2 
Prawa łowieckiego). Koordynację działań 
Straży na terenie województwa prowa-
dzi komendant wojewódzki, powoływa-
ny przez wojewodę. 

Według Prawa łowieckiego, wykro-
czeniem jest w szczególności strzela-
nie do zwierzyny w odległości mniejszej 
niż 500 m od miejsca zebrań publicz-
nych w czasie ich trwania lub mniejszej 

12 Uchwała nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z 22.02.2005 r. w sprawie zasad selekcji osobniczej i popu-
lacyjnej zwierząt łownych (ze zm.), <http://www.orl.katowice.pl/pdf/Zalacznik_do_uchwaly_57_2005.pdf>.

13 Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z 2.07.2005 r. w sprawie uchwalenia statutu PZŁ, 
<http://www.pzlow.pl/palio/html.wmedia?_Instance=www&_Connector=palio&_ID=43&_CheckSum 
=-2097494307>.
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niż 100 m od zabudowań mieszkalnych 
(art. 51 pkt 1) oraz polowanie bez posia-
dania przy sobie wymaganych dokumen-
tów (art. 51 pkt 6).

Przestępstwo stanowią: wejście w po-
siadanie bezprawnie pozyskanej tuszy 
lub trofeów zwierząt łownych (art. 52 
pkt 2); zezwalanie na polowanie osobie 
nieuprawnionej do wykonywania polowa-
nia lub na przekroczenie zatwierdzonego 
w planie łowieckim pozyskania zwierzy-
ny przez osobę sprawującą zarząd z ra-
mienia dzierżawcy, a w obwodach nie-
wydzierżawionych z ramienia zarządcy 
(art. 52 pkt 5) – pozyskanie zwierzyny 
innego gatunku, innej płci lub w więk-
szej liczbie niż przewiduje upoważnienie 
wydane przez dzierżawcę lub zarządcę 
obwodu łowieckiego (art. 52 pkt 6); po-
lowanie z chartami lub ich mieszańca-
mi, w czasie ochronnym albo bez posia-
dania uprawnień do polowania (art. 53 
pkt 2-4); wejście w posiadanie zwie-
rzyny za pomocą broni i amunicji innej 
niż myśliwska, środków i materiałów 
wybuchowych, trucizn, karmy o wła-
ściwościach odurzających, sztucznego 
światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów,  
samostrzałów lub rozkopywania nor i in-
nych niedozwolonych środków (art. 53 
pkt 5); wejście w posiadanie zwierzyny 
nie będąc uprawnionym do polowania 
(art. 53 pkt 6).

Z powyższego wynika, że nie wszystkie 
nieprawidłowości związane z wykonywa-
niem planu łowieckiego podlegają odpo-
wiedzialności karnej. 

Przestępstwem jest jedynie zezwalanie 
przez osobę sprawującą zarząd nad ob-
wodem łowieckim na przekroczenie za-
twierdzonego w planie łowieckim pozy-
skania zwierzyny (art. 52 pkt 5) oraz po-
zyskanie zwierzyny innego gatunku, innej 
płci lub w większej liczbie, niż przewi-
duje upoważnienie wydane przez dzier-
żawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego 
(art. 52 pkt 6). Przekroczenie planu pozy-
skania zwierzyny, jak też pozyskanie zwie-
rzyny z przekroczeniem planu, ale zgod-
nie z upoważnieniem, nie stanowi czynu 
zabronionego. odpowiedzialności karnej 
nie podlega także przekroczenie upoważ-
nienia w poszczególnych kategoriach wie-
kowych. Jest to uwarunkowane między 
innymi tym, że w praktyce podczas po-
lowania, zwłaszcza późną jesienią, trud-
no jest odróżnić niektóre gatunki, głów-
nie dzika w poszczególnych klasach wieku 
(„przelatka” od „warchlaka”). Jeśli błęd-
ne zezwolenie nie spowoduje faktycznego 
przekroczenia pozyskania, to prawdopo-
dobnie czyn taki będzie uznany za szko-
dliwy społecznie w stopniu znikomym, 
a więc niestanowiący przestępstwa.

Należy tu zauważyć, że o ile pozyska-
nie zwierzyny w ramach czynu karalne-
go zawsze będzie bezprawne, o tyle nie 
każde bezprawne pozyskanie zwierzyny 
będzie zarazem przestępstwem. Istotne 
jest zwłaszcza to, że byt przestępstwa za-
leży od zaistnienia określonego naganne-
go nastawienia sprawcy do popełnionego 
czynu, to jest winy. Uwzględniając treść 
art. 8 Kodeksu karnego14, czyny określone 

14 Ustawa z 6.06.1997 r. (DzU.1997.88.553 ze zm.).



138 KoNtRolA PAńStWoWA

państwo i społeczeństwo   Sławomir czarnow

w Prawie łowieckim mogą być popełnio-
ne jedynie umyślnie, to jest z zamiarem 
ich popełnienia. 

Ekwiwalent  
za bezprawnie pozyskaną zwierzynę
Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzy-
ny bezprawnie pozyskanej15 określa wyso-
kość ekwiwalentu za tę zwierzynę, a także 
podmioty właściwe do jej zagospodaro-
wania w imieniu Skarbu Państwa oraz po-
brania środków ze sprzedaży tusz i na-
leżnego ekwiwalentu (nadleśniczy w ob-
wodzie łowieckim leśnym oraz wojewo-
da w obwodzie łowieckim polnym i na 
terenach niewchodzących w skład ob-
wodów). Paragraf 3 rozporządzenia zo-
bowiązuje nadleśniczych i wojewodów 
do nieodpłatnego przekazywania PZŁ 
trofeów zwierzyny bezprawnie pozy-
skanej w celach wystawienniczych i dy-
daktycznych (ust. 5) oraz do pobierania 
środków ze sprzedaży jej tusz (ust. 1-4),  
a w § 4 do pobierania ekwiwalentu według 
ośmiu stawek właściwych danemu gatun-
kowi (1000-14 000 zł), przy czym ekwi-
walent ten zostaje zwiększony o kwotę 
1000-7000 zł (zależnie od masy trofeum 
brutto) w przypadku samców zwierzy-
ny płowej oraz dodatkowo o 20% w razie 
pozyskania zwierzyny w sposób inny niż 

z broni palnej. Stawki te nie były dotąd 
waloryzowane, a rozporządzenie nie prze-
widuje ich waloryzacji.

W rozporządzeniu nie wskazano pod-
miotów obowiązanych do uiszczenia ekwi-
walentu (polujący czy zarządca/dzierżaw-
ca obwodu łowieckiego) ani trybu jego  
dochodzenia i egzekwowania. Zrodziło 
to wiele wątpliwości, które przynajmniej 
częściowo zostały wyjaśnione w orzecz-
nictwie sądowym. 

Dominuje pogląd, że przepisy prawa nie 
przewidują orzekania ekwiwalentu w po-
stępowaniu administracyjnym16 ani w po-
stępowaniu karnym17 (chyba że w ramach 
powództwa adhezyjnego), zatem jedynym 
właściwym trybem jego dochodzenia jest 
postępowanie cywilne. W świetle przy-
wołanego już wyroku Sądu Najwyższego 
z 9 marca 2006 r., można żądać ekwiwa-
lentu za bezprawne pozyskanie zwierzy-
ny jedynie od osoby, która bezpośrednio 
ją pozyskała (ubiła), nie zaś od kolejnych 
(wtórnych) jej posiadaczy. 

Prokuratoria Generalna Skarbu Pań stwa 
prowadziła co najmniej dwie sprawy o za-
płatę ekwiwalentu za zwierzynę bezpraw-
nie pozyskaną w wyniku odstrzału z prze-
kroczeniem planu łowieckiego18; w oby-
dwu przypadkach pozwy oddalono. 

Wyrokiem z 16 kwietnia 2008 r. Sąd 
Ape la cyjny w  Szczecinie I  Wydział  

15 DzU.2005.116.981 (dalej zwane „rozporządzeniem z 21 czerwca 2005 r.”).
16 Tak m.in. postanowienie WSA w Lublinie z 6.02.2009 r., znak II SAB/Lu 7/09, Centralna Baza Orzeczeń 

Sądów Administracyjnych, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query>. Nieprzekonujący jest odmienny 
pogląd, że ekwiwalent określa w drodze decyzji naczelnik urzędu skarbowego, wyrażony [w:] T. Mũller, 
Z. Zwolak: Prawo�łowieckie�z�komentarzem, Warszawa 1999, uwaga 2 do art. 15.

17 Tak w przywołanych niżej: wyroku SN z 9.03.2006 r. i postanowieniu WSA w Lublinie z 6.02.2009 r.
18 Pogląd Prokuratorii Generalnej wyrażony został m.in. w opinii z 5.02.2010 r. (KR-50-80/09/ASU), wyda-

nej na prośbę Wojewody Lubelskiego.
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Cy wil ny19 oddalił powództwo jednego z nad-
leśniczych przeciwko łowczemu koła ło-
wieckiego o zapłatę 125 200 zł, uznając, 
że nie można pobrać ekwiwalentu od za-
rządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego 
w razie przekroczenia planu łowieckiego. 
Zasadniczo nie są to bowiem podmioty, 
które bezpośrednio zwierzynę pozyskały. 
Sąd podniósł także, że obowiązek zapłaty 
ekwiwalentu nosi raczej cechy sankcji za 
określone bezprawne działanie, niż real-
nego odszkodowania za utraconą zwierzy-
nę. Przepisy rozporządzenia z 21 czerwca 
2005 r. znajdują więc zastosowanie wyłącz-
nie wobec osoby, która zwierzynę bezpraw-
nie pozyskała, przez co rozumieć należy  
zarówno upolowanie, jak i skłusowanie, 
gdy zachowanie sprawcy wyczerpuje zna-
miona któregoś z przestępstw określonych 
w Prawie łowieckim, jak też wejście w po-
siadanie zwierzyny łownej z naruszeniem 
reguł określonych w Prawie łowieckim. 
Nie jest zaś zasadna wykładnia rozszerza-
jąca, zgodnie z którą przepisy przywołane-
go rozporządzenia obejmują także osoby, 
których zachowanie naruszyło zasady go-
spodarki zwierzyną łowną, co skutkowało 
przekroczeniem ustalonych limitów od-
strzału przez osoby trzecie. Sąd wskazał, 
że samo wydanie zezwolenia na odstrza-
ły z przekroczeniem limitów nie oznacza 
jeszcze wejścia w posiadanie odstrzelonej 
zwierzyny, przy czym bezprawność wyda-
nia zezwolenia nie jest tożsama z bezpraw-
nością pozyskania zwierzyny. Podstawą 

ewentualnej odpowiedzialności odszko-
dowawczej koła (zarządcy) powinien być 
art. 415 k.c.20 (nie wykazano spełnienia 
przesłanek w nim określonych), nie zaś 
przepisy o ekwiwalencie za bezprawnie 
pozyskaną zwierzynę. 

Podobnie Sąd Apelacyjny w lublinie 
I Wy dział Cywilny wyrokiem z 6 sierp-
nia 2013 r.21 oddalił powództwo Wojewo dy 
lu belskiego o zapłatę przez koło łowieckie 
309 tys. zł. Sąd przyjął, że zgodnie z do-
minującym stanowiskiem, norma art. 15 
Prawa łowieckiego nie stanowi samoist-
nej podstawy materialnoprawnej docho-
dzenia przez Skarb Państwa takiego ekwi-
walentu. Podstawę taką stanowią przepisy  
art. 415 i nast. k.c. normujące odpowie-
dzialność za czyny niedozwolone (delikty) 
w połączeniu z przepisami art. 15 ust. 2 i 4 
Prawa łowieckiego. Nie ma więc podstaw, 
by ewentualne przekroczenie rocznych 
planów łowieckich utożsamiać ze szkodą 
Skarbu Państwa, szczególnie gdy zwierzy-
na łowna stanowi dobro ogólnonarodowe, 
nie zaś składnik majątku Skarbu Państwa. 
Zarazem Sąd nie wykluczył sytuacji, że na 
skutek zawinionego działania osób wcho-
dzących w skład organu koła łowieckiego 
potencjalnie doszło do powstania wymier-
nej szkody w populacji danego gatunku  
zwierzyny przez nieprawidłowe prowa-
dzenie gospodarki łowieckiej (względnie 
nienależyte wykonanie umów dzierżawy  
obwodu łowieckiego). Zasądzenie odszko-
dowania na tej podstawie wymagałoby 

19 Sygn. akt I ACa 853/07, <http://prokuratoria.gov.pl/wp-content/uploads/dec/2008.04.16_IACa_853_07_SAp_Szczecin.pdf>.
20 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (DzU.2014.121)
21 Sygn. akt I ACa 404/13, <http://orzeczenia.lublin.sa.gov.pl/content/$N/153000000000503_I_ACa_

000404_2013_Uz_2013-08-06_001>.
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jednak wykazania przez właściciela zwie-
rzyny faktu powstania szkody oraz jej rze-
czywistej wysokości. Sąd zwrócił również 
uwagę, że plany łowieckie w części meryto-
rycznej obejmującej oświadczenie łowcze-
go nie mają charakteru dokumentu urzę-
dowego, a nawet gdyby go miały, to zawarte  
w nich dane można byłoby kwestionować, 
zwłaszcza że w praktyce mogą być one 
oparte na nieweryfikowalnych szacun-
kach. Moc dowodowa dokumentu urzę-
dowego wynikająca z art. 244 § 1 k.p.c.22, 
przy uwzględnieniu art. 252 k.p.c., po-
lega bowiem na domniemaniu zgodno-
ści z prawdą oświadczenia uprawnione-
go organu, zawartego w pochodzącym od 
niego dokumencie, które można jednak  
obalić. 

W obydwu omawianych wyrokach 
sądy apelacyjne utożsamiły pozyska-
nie zwierzyny z fizycznym wejściem 
w jej posiadanie. W uzasadnieniu tych 
wyroków opisywano sytuacje, w któ-
rych podczas polowania padały zwie-
rzęta (nawet niekoniecznie od strzału), 
których zwłok myśliwi z różnych powo-
dów nie zabierali. Sądy przyjmowały 
wówczas, że skoro ostatecznie nikt nie 
wszedł w posiadanie ubitej zwierzyny, 
to nie nastąpiło jej pozyskanie. Moim 
zdaniem, ta wykładnia jest zbyt restryk-
cyjna, trafniej byłoby przez pozyskanie 
rozumieć także sytuację, gdy polujący 
stworzył sobie możliwość wejścia w po-
siadanie ubitej zwierzyny, nawet jeśli 

finalnie z niej nie skorzystał (nie zabrał 
ubitej zwierzyny). 

Pogląd negujący możliwość pobrania 
ekwiwalentu za bezprawnie pozyska-
ną zwierzynę był wyrażany – niezależ-
nie od stanowiska judykatury – także 
przez Ministerstwo Środowiska i PZŁ23. 
Uzasadniany był on głównie opinią, że bez-
prawność dotyczy jedynie czynów karal-
nych, stypizowanych w Prawie łowiec-
kim, zaś przekroczenie planu łowieckiego 
do nich się nie zalicza. Zatem, choć prze-
kroczenie planu łowieckiego jest naganne, 
to jednak nie uzasadnia uznania zwierzy-
ny ubitej ponad plan za pozyskaną bez-
prawnie (w wyniku czynu zabronionego). 
Ministerstwo utrzymywało też błędnie, że 
ekwiwalent można orzec jedynie w razie 
wystąpienia czynu karalnego, stwierdzo-
nego uprzednim orzeczeniem sądu kar-
nego. Dochodzenie ekwiwalentu nie jest 
jednak uzależnione od takiego orzeczenia. 
Stosownie do art. 11 § 1 k.p.c., sąd w po-
stępowaniu cywilnym jest związany usta-
leniami prawomocnego wyroku skazują-
cego wydanego w postępowaniu karnym, 
jedynie co do faktu popełnienia przestęp-
stwa, a więc dotyczącymi jego znamion 
ustawowych oraz okoliczności popełnienia 
w zakresie czasu, miejsca, poczytalności 
sprawcy czy wyrządzenia tym przestęp-
stwem szkody itp. Inne ustalenia, wykra-
czające poza elementy stanu faktyczne-
go przestępstwa, nie wiążą sądu cywil-
nego, który może czynić w tym zakresie 

22 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU.2014.101).
23 Między innymi opinie Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska z 14.06.2007 r. (DLOPiK

-L-gł-024/43/07/PJ), z 17.11.2010 r. (DL.gł-084-12055266/10/PJ) i z 17.01.2011 r. (DL.gł-024-4/ 
1859/10/PJ) oraz opinia Zarządu Głównego PZŁ z 12.03.2012 r. (BOP/20/2012).
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własne ustalenia, różniące się od dokona-
nych przez sąd karny24. 

Wypada zauważyć, że spełnienie przez 
powoda (w toku procesu) wymogów 
z art. 415 i nast. k.c. w odniesieniu do 
szkód wyrządzonych w populacji zwie-
rząt będzie z reguły bardzo kłopotliwe, 
głównie ze względu na trudności w skal-
kulowaniu wielkości szkody i określeniu 
stopnia winy. Należałoby więc wypraco-
wać tu odrębne podstawy odpowiedzial-
ności i tryb jej dochodzenia, odstępując 
od zasady winy i dopuszczając stosowanie 
zryczałtowanych opłat z tytułu przekro-
czenia planu, pod warunkiem wystąpie-
nia precyzyjnie określonych szkód w śro-
dowisku spowodowanych tym przekro-
czeniem. 

Uwagi końcowe
W praktyce przepisy dotyczące ekwiwa-
lentu za bezprawne pozyskanie zwierzy-
ny funkcjonują nieprawidłowo. Były one 
pomyślane raczej jako dodatkowa dole-
gliwość dotykająca przede wszystkim 
kłusowników. Nie są natomiast dosto-
sowane do sytuacji, gdy przekroczeń lub  
naruszeń dopuszcza się podmiot, które-
go zadaniem statutowym jest gospodar-
ka zwierzyną, w tym realizacja planu ło-
wieckiego. Podejmowane próby sądowe-
go egzekwowania odpowiedzialności od 
osób lub podmiotów odpowiedzialnych  
za wykonanie tego planu okazały się 
bowiem nieskuteczne, mimo że Skarb 
Państwa reprezentowany był przez wyspe- 

cjalizowaną instytucję – Proku ratorię Ge-
ne ralną Skar  bu Państwa. 

Nie wypracowano też metod skutecz-
nego nadzoru nad gospodarką łowiecką, 
umożliwiających eliminację przekroczeń 
planu łowieckiego. W praktyce nie istnie-
ją bowiem sankcje za jego przekroczenie, 
a uprawnienia wojewodów, do których na-
leży zagospodarowanie bezprawnie pozy-
skanej zwierzyny w obwodach łowieckich 
polnych, sprowadzają się w praktyce do 
zbierania od nadleśnictw informacji o prze-
kroczeniach planów łowieckich. W obwo-
dach łowieckich leśnych może natomiast 
powstać konflikt interesów. organem od-
powiedzialnym za zagospodarowanie bez-
prawnie pozyskanej zwierzyny jest w nich 
bowiem nadleśniczy, a nierzadko to nad-
leśnictwo jest zarządcą obwodu wyłączo-
nego z dzierżawienia, odpowiadającym za 
wykonanie planu łowieckiego albo jest or-
ganizatorem polowania, podczas które-
go doszło do ubicia zwierzyny niezgodnie 
z upoważnieniem zarządcy/dzierżawcy.

Dochodzenie odpowiedzialności za zwie - 
rzynę pozyskaną bezprawnie lub z prze-
kroczeniem planu łowieckiego – obie te 
sytuacje jako odmienne, powinny zostać  
odrębnie unormowane – należy zatem 
powierzyć organom innym niż wojewo-
da i nadleśniczy, wyspecjalizowanym w za-
kresie ochrony środowiska, takim jak:
•	dyrektor	regionalny	Lasów	Państwowych	

– sporządzający wieloletnie łowieckie 
plany hodowlane oraz zatwierdzający 
plany łowieckie roczne w obwodach 

24 Wyroki SN z 24.03.2010 r., znak V CSK 310/09, Lex 688052 i z 17.06.2005 r., znak III CK 642/04, Lex 
177207. Co istotne, wiążąca jest jedynie treść sentencji wyroku, nie zaś jego uzasadnienie.
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wyłączonych z wydzierżawiania, a także 
rozpatrujący odwołania od odmowy za-
twierdzenia planów rocznych w obwo-
dach dzierżawionych (art. 8 ust. 3b, 3d 
i 3e Prawa łowieckiego); lub

•	regionalny	dyrektor	ochrony	środowi-
ska – organ ochrony środowiska właści-
wy w sprawach odpowiedzialności za  
zapobieganie i naprawę szkód w środo-
wisku (art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w śro-
dowisku i ich naprawie25); wskazane by-
łoby również rozszerzenie zakresu tej 
ustawy także na gospodarkę łowiecką. 
Nałożenie odpowiedzialności (ekwiwa-

lentu) za bezprawne lub ponadplanowe 
pozyskanie zwierzyny powinno następo-
wać w drodze decyzji administracyjnej, 

przy czym w postępowaniu o czyny spe-
nalizowane w Prawie łowieckim ekwiwa-
lent powinien być nakładany już w orze-
czeniu sądu karnego, jako środek karny. 
Przepisy normujące odpowiedzialność 
za pozyskanie zwierzyny bezprawnie lub 
z przekroczeniem planu łowieckiego po-
winny uwzględniać nie tylko interes fiskal-
ny Skarbu Państwa (dochody z odszkodo-
wań lub ekwiwalentu), ale też wymogi  
racjonalnego gospodarowania zwierzyną 
(przyczyny uzasadniające przekroczenie 
planu jej pozyskania). 

SławoMir czarNow 
Delegatura NIK w Białymstoku

25 DzU.2007.75.493 ze zm.

Słowa kluczowe: gospodarka łowiecka, zwierzyna, prawo łowieckie, odstrzał, polowanie 




