Projekt ustawy
o zmianie ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2168, z 2016 r. poz. 1082)

[Wpisz tekst]
PROJEKT
------------USTAWA
z dnia … o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z
2015 r. poz. 2168, z 2016 r. poz. 1082) wprowadza się następujące zmiany:
1) Po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. Właściciel ziemi znajdującej się w granicach obwodu łowieckiego
zachowuje prawo własności do ziemi (gruntu) i decyduje o udostępnieniu lub
wyłączeniu ziemi do celów łowiectwa i gospodarki łowieckiej opisanych w art. 3 i art.
4.
2. Właściciel, który wyłączy swoją ziemię z celów łowiectwa i gospodarki łowieckiej
zrzeka się jednocześnie roszczenia o naprawienie szkód łowieckich.
3. Udostępnienie lub wyłączenie gruntów do celów łowiectwa i gospodarki łowieckiej
wymaga złożenia przez właściciela ziemi oświadczenia woli w urzędzie gminy, w
której znajduje się grunt. Gmina odpis oświadczenia przekazuje do łowczego
okręgowego według właściwości miejscowej dla gruntu. Jeżeli wyłączenie lub
udostępnienie dotyczy więcej niż jednego gruntu – oświadczenie należy złożyć co do
każdego. Wola właściciela może być zapisana w jednym dokumencie z odrębnym
oznaczeniem treści woli, co do każdego gruntu.
4. Udostępnienie lub wyłączenie może dotyczyć tylko wszystkich gruntów
właściciela. Oświadczenia dotyczące tylko części gruntu są nieważne.
5. Złożone oświadczenie ważne jest przez okres 5 lat od daty jego złożenia. Właściciel
ziemi może je w każdej chwili zmienić w sposób opisany w ust. 3. Zmiany woli
można dokonać tylko jeden raz od daty biegu ważności pierwszego oświadczenia.
6. Jeżeli właściciel w terminie 30 dni po upływie okresu 5 lat ważności pierwszego
oświadczenia woli nie wypowiedział się co do statusu ziemi, domniemywa się, że
udostępnia.
7. Właściciel, który wyłączył swoją ziemię zobowiązany jest w granicach
geodezyjnych gruntu postawić tablicę informacyjną o wyłączeniu.
8. Wyłączenie gruntu nie ma zastosowania:
1. jeśli zarządzony został sanitarny odstrzał dzików lub podejmowane są inne
działania mające na celu zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt – przez czas
określony w zarządzeniu Inspekcji Weterynaryjnej;
2. na potrzeby liczenia zwierzyny – przez czas określony w zarządzeniu Łowczego
Krajowego;
3. w innych uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeb łowiectwa.
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9. Zasady odbioru oświadczenia woli właściciela, wzór oświadczenia woli co statusu
gruntu oraz treść i wielkość tablicy określi w rozporządzeniu minister właściwy do
spraw rolnictwa.”
2) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii ministra
właściwego do spraw środowiska oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Agencja
Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, ustali w drodze rozporządzenia, listę gatunków
zwierząt łownych, uwzględniając podział na zwierzynę płową, grubą, drobną oraz
drapieżniki.”
3) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest Prezes
Rady Ministrów, który swoje zadanie realizuje za pośrednictwem ministra do spraw
rolnictwa.”
4) w art. 8
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców
lub zarządców i opiera się na samorządności”.
b) w ust. 3a
wyrazy „Polskim Związkiem Łowieckim” zastępuje się wyrazami „Agencja Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”.
c) w ust. 3e
wyrazy „Polskim Związkiem Łowieckim” zastępuje się wyrazami „Agencją Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”.
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie
„4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z minister właściwy do
spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Agencja Rozwoju Gospodarki Łowieckiej,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób sporządzania rocznych planów
łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych dla sąsiadujących ze sobą
obwodów łowieckich o zbliżonych warunkach przyrodniczych (rejonów
hodowlanych) oraz sposób zatwierdzania rocznych planów łowieckich, uwzględniając
zasadę optymalnego gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz ochrony lasu
przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta.”
5) w art. 9 ust. 1 pkt 2
wyrazy „Polski Związek Łowiecki” zastępuje się wyrazami „Agencja Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”.
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6) w art. 9a ust. 1
wyrazy „Polskiego Związku Łowieckiego” zastępuje się wyrazami „Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”.
7) w art. 10 ust. 2
wyrazy „Polskiego Związku Łowieckiego” zastępuje się wyrazami „Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”.
8) w art. 12
dotychczasowy przepis staje się ust. 1, a po nim dodaje ust. 2 w brzmieniu:
„2. Postanowienia art. 4a stosuje się odpowiednio.”
9) w art. 14
dotychczasowy przepis staje się ust. 1, a po nim dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Obowiązek opisany w ust. 1 ciąży także na właścicielu ziemi, który wyłączył ją na
podstawie art. 4a.”
10) w art. 15 ust. 4
wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Minister
właściwy do spraw rolnictwa”.
11) w art. 16 ust. 2
wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Minister
właściwy do spraw rolnictwa”.
12) w art. 18
a) w ust. 4
wyrazy „ministrem właściwym do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami
„ministrem właściwym do spraw rolnictwa”.
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz Agencją Rozwoju Gospodarki
Łowieckiej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną
sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanej
działalności.”
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13) w art. 21
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody
przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Agencję Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej.”
b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:”
c) ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„ b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa,”
d) ust. 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
przedstawiciel Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej – jako przewodniczący
komisji,”
14) w art. 22 ust. 2
wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami
„Minister właściwy do spraw rolnictwa”.
15) w art. 28 ust.
a) ust. 1otrzymuje brzmienie:
„1. Obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim zarejestrowanym w
Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej lub innym podmiotom zarejestrowanym w
Krajowym Rejestrze Sądowym w skład których wchodzi co najmniej 80 procent osób
posiadających uprawnienia do wykonywania polowania poprzez konkurs ofert, z
zastrzeżeniem ust. 1a.”
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Obwody łowieckie podlegają wydzierżawieniu kołom łowieckim lub innym
podmiotom zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w drodze
pozakonkursowej lub innym podmiotom jedynie w przypadku, gdy żadne koło
łowieckie nie jest zainteresowane ich dzierżawieniem”
c) ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej, może, w drodze decyzji, wyłączać obwody łowieckie z
wydzierżawiania i przekazać je na czas nie krótszy niż 10 lat w zarząd z
przeznaczeniem na ośrodki hodowli zwierzyny, w których – oprócz polowania –
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realizowane są cele związane w szczególności z:”
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ośrodki hodowli zwierzyny mogą być prowadzone za zgodą ministra właściwego
do spraw rolnictwa przez: Leśne Lasy Państwowe, Agencji Rozwoju Gospodarki
Łowieckiej, instytucje naukowo-dydaktyczne oraz inne jednostki. Prawo do
prowadzenia ośrodków hodowli zwierzyny jest niezbywalne.”
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania,
uwzględniając tryb postępowania, jednostkom, których zadania ustawowe dają
gwarancję realizacji celów, o których mowa w ust. 2.”
16) w art. 29
a) ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Obwody łowieckie wydzierżawiają wojewódzkie zarządy Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
oraz właściwej izby rolniczej:”
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku określonym w art. 28 ust. 1a i przekazaniu przez Agencję Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej dzierżawionego obwodu łowieckiego kołu łowieckiemu,
następuje rozliczenie między stronami obejmujące zwrot nadpłaconego czynszu
dzierżawnego, nakładów poniesionych na zagospodarowanie obwodu za okres
dzierżawy obwodu łowieckiego przez Agencję Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, nie
dłuższy jednak niż 2 ostatnie lata.”
17) art. 30 ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z Agencją Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
środowiska, określi, w drodze rozporządzenia:”
18) Rozdział 6 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 6
Agencja Rozwoju Gospodarki Łowieckiej”
19) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. 1. Gospodarkę łowiecką w imieniu państwa i na jego rzecz prowadzi i
zarządza Agencja Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, który jest państwową jednostką
organizacyjną z elementami samorządności, o których mowa w ust. 3.
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2. Agencja Rozwoju Gospodarki Łowieckiej posiada osobowość prawną. Siedzibą
Agencji jest Warszawa.
3. Przez Agencję Rozwoju Gospodarki Łowieckiej należy rozumieć jej organy i koła
łowieckie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Koła tworzą osoby
fizyczne wymienione w niniejszej ustawie.
4. Agencja Rozwoju Gospodarki Łowieckiej oraz koła łowieckie będące elementem
społecznym w zarządzaniu gospodarką łowiecką działają na podstawie niniejszej
ustawy oraz innych ustaw regulujących poszczególne obszary jej działalności oraz
statutu nadanego przez Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa oraz przedstawicielami organizacji myśliwych i
rolników.
5. Statut Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej określa w szczególności:
1) kto i na jakich zasadach może zostać członkiem Agencji Rozwoju Gospodarki
Łowieckiej, kół łowieckich, zasady utraty członkowstwa w jej organach oraz w
kołach łowieckich;
2) prawa i obowiązki organów Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej oraz zasady
dokonywania wyborów, zmiany bądź uzupełnienia składu;
3) prawa i obowiązki członków kół łowieckich;
4) zasady powstawania, zmiany i likwidacji koła łowieckiego;
5) zadania kół łowieckich oraz sposoby ich wykonywania;
6) zasady reprezentacji koła łowieckiego;
7) zasady gospodarki majątkowej Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, koła
łowieckiego z określeniem sposobu tworzenia, nabywania i zbywania wartości
majątkowych;
8) zasady podejmowania decyzji w postaci uchwał przez organy Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej oraz koła łowieckie;
9) zasady i terminy sprawozdawczości organów Agencji Rozwoju Gospodarki
Łowieckiej i kół łowieckich;
10) zasady ustanawiania wpisowego dla nowych członków kół łowieckich, składek
członkowskich na rzecz Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej oraz kół
łowieckich;
11) zasady sposobu zmian statutu i udziału w tym członków kół łowieckich;
12) zasady postępowań wewnętrznych organów oraz w kołach łowieckich;
13) zasady postępowań porządkowych wraz sankcjami za działania niezgodne ze
statutem i obowiązkami członkowskimi;
14) wzory deklaracji członkowskich, wzoru legitymacji dla członka koła łowieckiego.
6. Członkiem Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej może zostać:
1) osoba pełnoletnia;
2) obywatel Polski;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim, za przestępstwa
umyślne przeciwko środowisku naturalnemu;
5) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki łowieckiej;
6) złożyła pisemną deklarację członkowstwa i uiściła wpisowe.
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7. Każdy członek Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, o którym mowa w ust. 3
obowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z
gospodarką łowiecką i polowaniami.”

20) art. 32a otrzymuje brzmienie:
„Art. 32a. 1. Organami Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej są:
1) Narodowa Rada Łowiecka jest najwyższym organem Agencja Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej, która ustala cele i kierunki gospodarki łowieckiej oraz
wykonuje zadania przewidziane ustawą i statutem;
2) Prezes - Łowczy Krajowy, który kieruje Zarządem, realizuje politykę Agencji
Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, reprezentuje łowiectwo wobec innych
podmiotów oraz na zewnątrz kraju;
3) Zarząd będący organem zarządzającym narodową gospodarką łowiecką;
4) Prezesi Wojewódzcy - łowczy wojewódzki realizujący zadania określone przez
Łowczego Krajowego lub Zarząd.
5) Agencja Rozwoju Gospodarki Łowieckiej tworzy organy kontroli
wewnętrznej.
21) po art. 32a dodaje się art. 32b w brzmieniu:
„Art. 32b.1. Narodowa Rada Łowiecka składa się z 33 członków wybieranych na 4
lata (kadencja) powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. Kadencję członka Rady
można pełnić nie więcej niż dwa razy.
2. 1. Do Rady wchodzą:
a. 16 myśliwych wskazanych przez myśliwych po jednym z każdego województwa;
b. 10 przedstawicieli organizacji rolniczych związków zawodowych;
c. 5 przedstawicieli stowarzyszeń reprezentujących przemysł mięsny wieprzowy i
przetwórstwa dziczyzny;
d. 1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa;
e. 1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska.
Zgłoszenie członka jest równoznaczne z udzieleniem jemu mandatu. Terminy i zasady
zgłoszenia określa statut.
2. Sposób wyboru przedstawicieli myśliwych określi statut.
3. Prawo zgłoszenia członków do Rady mają te organizacje rolnicze zawodowe oraz
stowarzyszenia reprezentujące przemysł mięsny wieprzowiny i dziczyzny, które
czynnie działają na rynku ogólnokrajowym nie krócej niż 5 lat. Ograniczenie co do
czasu istnienia nie obejmuje myśliwych.
4. Jeśli w trakcie kadencji, członek wyznaczony przez podmiot, o którym mowa w ust.
2 nie może pełnić swojej funkcji wskutek złego stanu zdrowia, śmierci lub skazania za
przestępstwo umyślne – podmiot, który go wyznaczył odwołuje jego mandat i w jego
miejsce wybiera osobę, która dopełnia daną kadencję.
5. Osoba dopełniająca kadencję może zostać wybrana na pełną kadencję. W takiej
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sytuacji ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. W skład Narodowej Rady Łowieckiej mogą zostać wybrane osoby, które nie pełniły
etatowych funkcji kierowniczych w Zarządzie Głównym Polskiego Związku
Łowieckiego, przed wejściem w życie niniejszej ustawy. Osoba, która zataiła
informację o fakcie pełnienia takiej funkcji lub podała nieprawdę o takim fakcie – traci
członkostwo w Narodowej Radzie Łowieckiej z mocy prawa.
7. Za pracę w Narodowej Radzie Łowieckiej członek otrzymuje dietę, której wysokość
na czas kadencji określi Prezes Rady Ministrów.
22) po art. 32b dodaje się art. 32c w brzmieniu:
„Art. 32c. 1. Narodowa Rada Łowiecka w szczególności:
1) składa do Prezesa Rady Ministrów wniosek poparty bezwzględną większością
głosów o powołanie lub odwołanie Łowczego Krajowego;
2) zatwierdza budżet gospodarki łowieckiej;
3) przygotowuje strategię rozwoju gospodarki łowieckiej;
4) przygotowuje plany łowieckie, a zwłaszcza zasady selekcji populacyjnej i
osobniczej zwierząt łownych;
5) organizuje edukację łowiecką dla członków;
6) krzewi tradycje historyczne oraz kulturowe łowiectwa;
7) organizuje szkolenia dla członków w zakresie gospodarki łowieckiej,
myślistwa;
8) przygotowuje roczny raport na temat gospodarki łowieckiej;
9) prowadzi działalność wydawniczą o tematyce łowieckiej;
10) prowadzi lub zleca badania naukowe w zakresie gospodarki łowieckiej;
11) czuwa nad przestrzeganiem obyczajów i etyki łowieckiej;
12) współpracuje z zagranicznymi organami pokrewnymi;
13) wykonuje zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
2. Narodowa Rada Łowiecka swoje decyzje podejmuje w formie uchwały,
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu. Inna większość
jest wymagana, jeśli stanowi tak ustawa lub statut.”
23) po art. 32c dodaje się art. 32d w brzmieniu:
„Art. 32d. Narodowa Rada Łowiecka ze swego grona większością głosów w
głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę. Zasady
zgłoszenia kandydatów oraz wyboru określa statut.”
24) po art. 32d dodaje się art. 32e w brzmieniu:
„Art. 32e. 1. Łowczy Krajowy prowadzi bieżącą politykę w zakresie narodowej
gospodarki łowieckiej i wykonuje zadania postawione przez Narodową Radę
Łowiecką.
2. Łowczy kieruje merytoryczną działalnością Zarządu, koordynuje i kontroluje pracę
łowczych wojewódzkich i kół łowieckich, podejmuje decyzje, sprawuje nadzór nad
samorządem łowieckim, wykonującym zadania określone w ustawie.
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3. Narodową gospodarkę łowiecką na zewnątrz reprezentuje Łowczy Krajowy.
4. Prezesa - Łowczego Krajowego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów po
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa spośród osób
posiadających uprawnienia łowieckie od co najmniej pięciu lat. Zasady i terminy
zgłoszenia kandydatów określa statut.
5. Prezes Rady Ministrów odwołuje Łowczego Krajowego i zastępcę Łowczego
Krajowego bez zasięgnięcia opinii Narodowej Rady Łowieckiej w przypadku
naruszenia przez nich ustawy Prawo Łowieckie, statutu Narodowego Związku
Gospodarki Łowieckiej lub niegospodarności.
6. Prezes - Łowczy Krajowy powoływany jest na pięcioletnią kadencję. Funkcję
Łowczego Krajowego można piastować nie więcej niż przez dwie kadencje.
7. Do zadań Prezesa - Łowczego Krajowego należą w szczególności:
1) realizuje strategię rozwoju gospodarki łowieckiej;
2) zleca zadania łowczym okręgowym;
3) sprawuje nadzór oraz koordynuje działalność nad łowczymi wojewódzkimi
4) współpracuje z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, parkami narodowymi
oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska naturalnego w
zakresie przygotowania strategii gospodarki łowieckiej;
5) przygotowuje dla Narodowej Rady Łowieckiej sprawozdanie z wykonania
budżetu oraz roczne sprawozdanie z działalności i realizacji gospodarki
łowieckiej, sprawozdanie ze zleconych zadań;
6) współpracuje z zagranicznymi organami pokrewnymi.
8. Sprawozdanie z realizacji gospodarki łowieckiej, o którym mowa Łowczy Krajowy
składa raz w roku na ręce Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw
rolnictwa i Przewodniczącego Narodowej Rady Łowieckiej w terminie dwóch
miesięcy od zakończenia roku łowieckiego.”
25) po art. 32e dodaje się art. 32f w brzmieniu:
„Art. 32f. 1. Bieżące zarządzanie gospodarką łowiecką prowadzi Prezes - Łowczy
Krajowy ze swoim zastępcą. Razem tworzą Zarząd Agencji Rozwoju Gospodarki
Łowieckiej.
2. Zastępcę Łowczego Krajowego (Wicełowczy) powołuje i odwołuje Prezes Rady
Ministrów na wniosek Prezesa - Łowczego Krajowego. Jego kadencja trwa cztery lata
i może piastować swoją funkcję maksymalnie przez dwie kadencje.
3. Prezes - Łowczy Krajowy oraz jego zastępca - Wicełowczy za swoją pracę
otrzymują wynagrodzenie. Jego wysokość ustala Narodowa Rada Łowiecka w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością.”
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26) po art. 32f dodaje się art. 32g w brzmieniu:
„Art. 32g. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Narodowej Rady Łowieckiej,
Łowczy Krajowy i Wicełowczy, Prezesi Wojewódzcy - Łowczy Wojewódzki nie mogą
być skazani za przestępstwo umyślne”
27) po art. 32g dodaje się art. 32h w brzmieniu:
„Art. 32h.1. Łowczy Wojewódzki powoływany i odwoływany jest przez Prezesa Rady
Ministrów na wniosek Łowczego Krajowego.
2. Liczba Prezesów Wojewódzkich - Łowczych Wojewódzkich odpowiada liczbie
województw.
3. Prezes Wojewódzki - Łowczy Wojewódzki realizuje zadania zlecone przez
Łowczego Krajowego, określone ustawą i statutem.
4. Prezes Wojewódzki - Łowczy Wojewódzki składa sprawozdania z gospodarki
łowieckiej Prezesowi - Łowczemu Krajowemu w terminie miesiąca od zakończenia
roku łowieckiego, zaś koła łowieckie łowczemu Wojewódzkiemu w terminie dwóch
tygodni od zakończenia roku łowieckiego.
5. Prezesi Wojewódzcy – Łowczy Wojewódzki za swoją pracę otrzymują
wynagrodzenie. Jego wysokość określa Łowczy Krajowy w porozumieniu z
Narodową Radą Łowiecką.”
28) w art. 33
a) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W terminie dwóch tygodni od zakończenia roku łowieckiego koła łowieckie
łowczemu wojewódzkiemu składają sprawozdania z gospodarki łowieckiej.”
b) uchyla się ust. 4 oraz ust.5.
29) uchyla się art. 34.
30) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. 1. Agencja Rozwoju Gospodarki Łowieckiej swoją działalność finansuje z
funduszy własnych, wpisowego, składek członkowskich, dotacji, zapisów i darowizn
oraz dochodów z działalności gospodarki łowieckiej, opłat za szkolenia, kursy i
egzaminy. Dochód z wypracowanej działalności gospodarki łowieckiej przekazuje do
budżetu państwa.
2. Dochody z działalności gospodarczej, środki finansowe oraz składniki majątkowe
mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gospodarki łowieckiej.
3. Mienie Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej i kół łowieckich nie podlega
podziałowi między członków.”
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31) art. 35a. otrzymuje brzmienie:
„Art. 35a. Nadzór nad działalnością Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej
sprawuje Prezes Rady Ministrów. W tym celu zasięga opinii u ministra właściwego do
spraw rolnictwa.”
32) w art. 35b skreśla się
33) w art. 35c skreśla się
34) w art. 35d skreśla się
35) w art. 35e skreśla się
36) w art. 35f skreśla się
37) w art. 35g skreśla się
38) w art. 35h skreśla się
39) w art. 35i skreśla się
40) w art. 35j skreśla się
41) w art. 35k skreśla się
42) w art. 35l skreśla się
43) w art. 35m skreśla się
44) w art. 35n skreśla się
45) w art. 35o skreśla się
46) w art. 35p skreśla się
47) w art. 35r skreśla się
48) w art. 35s skreśla się
49) w art. 35t skreśla się
50) w art. 37 ust. 1 po pkt 5 kropkę zamienia się na średnik i dodaje się pkt 6 w
brzmieniu:
„6) zadań dotyczących ścigania osób nie przestrzegających zasad w zakresie walki z
chorobami zakaźnymi wśród zwierząt łownych.”
51) w art. 38 ust. 1 pkt 8)
wyrazy „ministra właściwego do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „ministra
właściwego do spraw rolnictwa”.
52) w art. 40 ust. 1 pkt 2)
wyrazy „Polskiego Związku Łowieckiego” zastępuje się wyrazami „Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”.
53) w art. 41
a) w ust. 1
wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Minister
właściwy do spraw rolnictwa”.
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b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady:”
c) w ust. 2 pkt 1)
wyrazy „Polskim Związkiem Łowieckim” zastępuje się wyrazami „Agencją Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”;
d) w ust 3
wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Minister
właściwy do spraw rolnictwa”;
54) w art. 42
a) w ust. 1
wyrazy „Polskiego Związku Łowieckiego” zastępuje się wyrazami „Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”;
b) w ust. 2
pkt 1)
wyrazy „Polskiego Związku Łowieckiego” zastępuje się wyrazami „Agencja
Rozwoju Gospodarki Łowieckiej”;
pkt 3)
wyrazy „ministra właściwego do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami
„ministra właściwego do spraw rolnictwa”;
c) w ust. 4
pkt 2)
wyrazy „Polski Związek Łowiecki” zastępuje się wyrazami „Agencja Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”;
pkt 3)
wyrazy „Polski Związek Łowiecki” zastępuje się wyrazami „Agencja Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”;
d) w ust. 5
pkt 5)
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wyrazy „Polskim Związku Łowieckim” zastępuje się wyrazami „Agencja
Rozwoju Gospodarki Łowieckiej”;
e) w ust. 6
pkt 2)
wyrazy „Polski Związek Łowiecki” zastępuje się wyrazami „Agencja Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”;
pkt 3)
wyrazy „Polski Związek Łowiecki” zastępuje się wyrazami „Agencja Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”;
f) w ust. 7
pkt 2)
wyrazy „Polski Związek Łowiecki” zastępuje się wyrazami „Agencja Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”;
pkt 3)
wyrazy „Polski Związek Łowiecki” zastępuje się wyrazami „Agencja Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”;
g) w ust. 9
wyrazy „Polski Związek Łowiecki” zastępuje się wyrazami „Agencja Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”;
h) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Uprawnienia do wykonywania polowania wygasają, o ile zainteresowany w
okresie 5 lat od ich nabycia nie uzyskał członkostwa Agencji Rozwoju Gospodarki
Łowieckiej lub też po upływie 5 lat do ustania członkostwa w Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej.”
i) w ust. 11
wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Minister
właściwy do spraw rolnictwa”;
55) art. 42d otrzymuje brzmienie:
„42d. Odstrzał samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów podlega ocenie co do
jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Oceny w obwodach podlegających
wydzierżawieniu dokonują komisje powołane przez Agencja Rozwoju Gospodarki
Łowieckiej, w skład których wchodzą przedstawiciele: Agencji Rozwoju Gospodarki
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Łowieckiej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a w
obwodach wyłączonych z wydzierżawienia ich zarządcy przy udziale odpowiednio
przedstawiciela: Narodowego Związku Gospodarki Łowieckiej albo Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe bądź obu z nich.”
56) w art. 42da ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Po dokonaniu oceny, o której mowa w art. 42d, komisje sporządzają sprawozdanie
ze swoich prac i przekazują je do wskazanych statutem Agencji Rozwoju Gospodarki
Łowieckiej organów wojewódzkich, które wobec osób dokonujących odstrzału
nakładają, w formie uchwał, następujące kary porządkowe za naruszenie zasad
selekcji osobniczej:”
57) w art. 42e
wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Minister
właściwy do spraw rolnictwa”.
58) w art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. 1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem stałego
pobytu za granicą, niebędący członkiem Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej
bądź niespełniający warunków określonych w art. 42a, może wykonywać polowanie
po wykupieniu polowania u przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 18, albo na
podstawie zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa. Zgoda jest wydawana na
wniosek Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej lub w przypadku polowań w
obwodach zarządzanych na wniosek ich zarządców.
1a. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, może polować wyłącznie w obecności
przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego będącego członkiem
Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, który wskazuje zwierzynę przeznaczoną do
odstrzału i odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu, o którym mowa w art. 42b ust. 1.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Agencji Rozwoju Gospodarki
Łowieckiej, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób powoływania komisji egzaminacyjnych oraz zakres i tryb
przeprowadzania egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, art. 42 ust.
6 pkt 3, art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 42a ust. 1, uwzględniając:
a) konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej
przedstawicieli Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, samorządu
województwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i
Policji,
b) rodzaje uzyskiwanych uprawnień,
c) dokumenty wymagane do złożenia przed egzaminem,
d) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminów;
2) wzory dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień, o których
mowa w art. 42 ust. 3 i art. 42a ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Agencji Rozwoju
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Gospodarki Łowieckiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
wykonywania polowania oraz znakowania, o którym mowa w art. 42c, wzór
upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, wzór książki ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym, uwzględniając istniejące polskie zwyczaje
łowieckie oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia.”
59) w art. 44
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie
„1. Minister właściwy do spraw rolnictwa po zasięgnięciu opinii Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody określi, w drodze
rozporządzenia, dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, okresy
polowań na zwierzęta łowne.”
b) w ust. 2
wyrazy „Polskiego Związku Łowieckiego” zastępuje się wyrazami „Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”;
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody, może zezwolić na
dokonanie odstrzału lub odłowu zwierzyny do celów związanych z badaniami
naukowymi i edukacją, dla odbudowy populacji, zasiedlania i reintrodukcji gatunków
zwierzyny lub dla koniecznych działań w celach hodowlanych, także w okresach
ochronnych z uwagi na brak innego zadowalającego rozwiązania oraz pod warunkiem,
że nie jest to szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunków w stanie
sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu występowania.”
d) w ust. 5
wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Minister
właściwy do spraw rolnictwa”;
e) w ust. 6
wyrazy „ministra właściwego do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „ministra
właściwego do spraw rolnictwa”;
60) w art. 44a ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej, określi, w drodze rozporządzenia:”
61) w art. 45
a) w ust. 1
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wyrazy „Polskiego Związku Łowieckiego” zastępuje się wyrazami „Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”.
b) w ust. 3
wyrazy „Polskim Związkiem Łowieckim” zastępuje się wyrazami „Agencja Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej”.
62) w art. 46 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. 2016 poz. 1082) otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, a
także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych
składa do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód do biura
powiatowego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Wniosek może być złożony do właściwego ze względu na miejsce
wystąpienia szkód wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, który przekazuje go
właściwemu biurze powiatowemu oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia
jego złożenia.”
63) w art. 46a w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. 2016 poz. 1082)
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, dokonuje
przedstawiciel biura powiatowego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód,
przy czym oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od
dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.”
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. O terminie dokonania oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust.
1, kierownik biura powiatowego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych
oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, a w razie potrzeby również
przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej, nie
później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa
w art. 46 ust. 3.”
64) w art. 46b w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. 2016 poz. 1082)
a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imię i nazwisko przedstawiciela powiatowego oddziału regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który dokonał oględzin i szacowania
szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1;”
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b) uchyla się ust. 4;
c) ust. 8 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:”
65) w art. 46c w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. 2016 poz. 1082) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 46c. 1. Zastrzeżenia wniesione do protokołu kierownik biura powiatowego
oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje
w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia.
67) w art. 46d w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. 2016 poz. 1082) otrzymuje brzmienie:
„Art. 46d. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ustala wysokość odszkodowania, w drodze decyzji administracyjnej, biorąc
pod uwagę ustalenia zawarte w protokole, o którym mowa w art. 46b ust. 1.
2. Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez dyrektora jest ostateczna.
Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, o
których mowa w art. 46 ust. 1, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego
niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść
powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wypłaca środki finansowe z tytułu odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, oraz
zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30
dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wysokości odszkodowania stała się
ostateczna.”
68) w art. 48 po punkcie 6) kropkę zamienia się na średnik i dodaje się punkt 7):
„7) osobom, które wyłączyły swoją ziemię na podstawie art. 4a. ust. 2 i ust. 4.”
69) w art. 49 w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
– Prawo łowieckie (Dz. U. 2016 poz. 1082) ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Art. 49. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, określi w drodze rozporządzenia:”
70) w art. 50 w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
– Prawo łowieckie (Dz. U. 2016 poz. 1082) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 50. Za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, odszkodowanie wypłaca
dzierżawca obwodu:”
71) w art. 50a w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. 2016 poz. 1082)
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a) w ust. 7
wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Minister
właściwy do spraw rolnictwa”;

72) art. 51 otrzymuje brzmienie:
Art. 51. 1.
Kto:
1) strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań
publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań
mieszkalnych,
2) wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich lęgowiska,
3) przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,
4) niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,
5) niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,
6) poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,
7) nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania
indywidualnego,
8) nie sporządza w wymaganym czasie sprawozdania z polowania zbiorowego oraz
nie wystawia świadectwa pochodzenia zwierzyny,
9) strzela w odległości mniejszej niż 50 m od paśników, lizawek pasów zaporowych
oraz stałych miejsc dokarmiania lub na pasach zaporowych oraz stałych miejscach
dokarmiania zwierzyny,
10) strzela ze śrutu powyżej 4mm lub broni innej niż określona w ustawie lub
rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw Rolnictwa
11) strzela z broni o lufach gwintowanych bez zamontowanych przyrządów
celowniczych optycznych na odległość powyżej 100 m, z zamontowanymi
przyrządami celowniczymi optycznymi na odległość powyżej 200 m,
12) wbrew przepisom nie dokonuje wymaganych wpisów w książce pobytu na
polowaniu indywidualny,
13) strzela do łani prowadzącej chmarę jeleni tzw. „licówki”,
14) strzela do zwierzyny z pojazdów silnikowych i zaczepionych do nich przyczep,
naczep lub innych urządzeń oraz z pojazdów konnych, a także z łodzi o napędzie
silnikowym z pracującym silnikiem,
15) strzela do zwierzyny na ogrodzonych poletkach żerowych,
16) strzela do ptactwa niebędącego w locie, z wyjątkiem jarząbków, gęsi i łysek,
17) strzela do zajęcy pozostających w bezruchu,
18) nie dokonuje oznakowania tuszy: łosi, jeleni, danieli, muflonów, saren i dzików
bezpośrednio po odstrzale,
19) będąc upoważnionym z ramienia dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego
do oznakowania obszaru polowania zbiorowego nie dokonuje takiej czynności,
20) używa podczas polowania oślepionych lub okaleczonych zwierząt jako wabiki,
21) używa podczas polowania urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt w
celu wabienia i płoszenia zwierzyny,
22) używa podczas polowania urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, które
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mogą zabijać lub ogłuszać zwierzynę,
23) używa podczas polowania luster i innych urządzeń oślepiających zwierzynę,
24) używa podczas polowania gazu i dymu do wypłaszania zwierząt
– podlega karze grzywny.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
74) Art. 52 otrzymuje brzmienie:
Art. 52.
Kto:
1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i
urządzenia przeznaczone do kłusownictwa,
2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych,
3) narusza zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 4
4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce,
5) sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych z
ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania
danego rodzaju polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim
pozyskania zwierzyny,
6) pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niż
przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu
łowieckiego,
7) wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 14 roku życia
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
75) Art. 53 otrzymuje brzmienie:
Art. 53.
Kto:
1) poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 m od brzegu
w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu,
2) poluje z chartami lub ich mieszańcami,
3) poluje w czasie ochronnym,
4) poluje nie posiadając właściwych uprawnień do polowania,
5) bez pisemnego pozwolenia, zakłada narzędzia lub urządzenia przeznaczone do
łowienia, chwytania lub zabijania zwierzyny,
6) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska,
środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających,
sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania
nor i innych niedozwolonych środków,
7) nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny
– podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

76) Art. 54 otrzymuje brzmienie:
Art. 54.
1. W razie skazania za czyny wymienione w art. 51, sąd orzeka karę dodatkową
zawieszenia w prawach wykonywania polowania na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
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2. W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, sąd orzeka przepadek
broni i może orzec przepadek pojazdów, narzędzi i psów, przy użyciu których
dokonane zostało przestępstwo, a także przepadek trofeów, tusz zwierzyny i ich
części.
3. W razie skazania za czyny wymienione w art. 53, sąd orzeka pozbawienie
uprawnienia do wykonywania polowania od 2 do 5 lat oraz nawiązkę na rzecz Agencji
Rozwoju Gospodarki Łowieckiej w wysokości od dwu do pięciu średnich krajowych
płac określonych przez Główny Urząd Statystyczny.
4. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust.2, może dotyczyć również
przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.
77) w art. 59
uchyla się ust. 1.
Art.2. Ilekroć w innych ustawach występuje:
1. Polski Związek Łowiecki stosuje się Agencja Rozwoju Gospodarki Łowieckiej;
2. Naczelna Rada Łowiecka stosuje się Narodowa Rada Łowiecka;
3. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego stosuje się Zarząd Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej - w odpowiedniej językowej formie gramatycznej.
Art. 3. 1. W dniu wejścia w życie ustawy Prezes Rady Ministrów powołuje na wniosek
ministra do spraw rolnictwa Łowczego Seniora, który w terminie 30 dni od dnia wejścia życie
ustawy doprowadza do wyłonienia Narodowej Rady Łowieckiej.
2. Łowczy Senior musi odznaczać się autorytetem w środowisku gospodarki łowieckiej.
Funkcji tej nie mogą piastować osoby, które pełniły funkcje kierownicze lub zarządcze w
Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy.
3. Kadencja Łowczego Seniora kończy się z chwilą powołania Łowczego Krajowego.
4. Prezes Rady Ministrów zapewnia niezbędne środki i warunki do wykonania zadania
określonego w ust. 1.
Art. 4. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy Polski Związek Łowiecki przestaje z mocy ustawy
zajmować się gospodarką łowiecką w imieniu państwa. Fundusze, majątek związku oraz
wszelkie prawa i zobowiązania związane z gospodarką łowiecką lub wypracowane w jej
skutek przechodzą do Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej.
2. W terminie do 7 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów zarządzi
przeprowadzenie audytu funduszy, składników majątkowych, praw i zobowiązań oraz działań
Polskiego Związku Łowieckiego.
3. Audyt w terminie 60 dni od dnia wyboru w przetargu przeprowadzi podmiot posiadający
kompetencje w zakresie sprawozdawczości prawnej, finansowej, majątkowej. Do zarządzenia
audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177).
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4. W terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy Zarząd Główny Polskiego Związku
Łowieckiego przedstawi Prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi właściwemu do spraw
rolnictwa sprawozdanie z działalności Związku, raport na temat funduszy i majątku, praw i
zobowiązań, przepływu środków pieniężnych - wraz z ich wykazem. W celu przygotowania
dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim zapewnia się członkom ostatniego
Zarządu warunki lokalowe, łącznościowe i finansowe niezbędne do wypełnienia nałożonego
na niego obowiązku. Sprawozdanie Zarządu Prezes Rady Ministrów przekazuje niezwłocznie
Narodowej Radzie Łowieckiej oraz Łowczemu Krajowemu.
5. Jeśli ostatni zarząd Polskiego Związku Łowieckiego byłby niekompletny lub wskutek
innych zdarzeń w części lub w całości nieobsadzony albo jego członkowie z uwagi na stan
zdrowia nie mogą piastować swojej funkcji Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw rolnictwa wyznaczy komisarza oraz dwie osoby spośród
długoletnich członków Polskiego Związku Łowieckiego mających wiedzę o działalności
Związku do sporządzenia dokumentów, o których mowa w ust. 4.
6. Osoby przygotowujące sprawozdanie z działalności Związku, o którym mowa w ust. 5 po
jego sporządzeniu składają Prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi właściwemu do spraw
rolnictwa raport z przeprowadzonych działań wraz z wykazem wszystkim kosztów
niezbędnych poniesionych w związku ze sporządzeniem sprawozdania.
Art. 5. Z dniem wejścia w życie ustawy członkami Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej
stają się dotychczasowi członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.
Art. 6. Z chwilą wejścia ustawy w życie do czasu powołania struktur Agencji Rozwoju
Gospodarki Łowieckiej wszelkie prawa i obowiązki pełni minister do spraw rolnictwa
Art. 6. Ustawa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku
Ustaw.
Uzasadnienie
Ustawa stawia sobie na celu podkreślenie modelu łowiectwa oraz gospodarki łowieckiej, w
których istotnym czynnikiem jest element samorządności opartej na pracy i współpracy
wszystkich członków.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie ma na celu podkreślenie charakteru
gospodarki łowieckiej jako części narodowego zasobu.
Podstawy ustroju prawnego gospodarki łowieckiej w niniejszym projekcie zostały oparte na
następujących zasadach:
1. Gospodarka łowiecka jest dobrem narodowym, która pielęgnuje tradycje narodowe,
patriotyczne, kulturowe oraz więzi społeczne na poziomie lokalnym.
2. Ustawa opiera się na symbiotycznych więziach między łowiectwem i rolnictwem, bo
tylko wtedy będzie możliwy spójny rozwój narodowej gospodarki łowieckiej jak i
gospodarki rolnej.
3. Gospodarka łowiecka jest elementem gospodarki rolnej będącej częścią gospodarki
narodowej i jest finansowana z działalności łowieckiej oraz wpływów z tytułu
pobierania pożytków z gospodarki łowieckiej.
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4. Gospodarką łowiecką kieruje i zarządza państwo poprzez Łowczego Krajowego.
5. Zwierzyna dzika jest dobrem ogólnonarodowym i to państwo zarządza jej zasobami.
6. Zwierzyna łowna w stanie wolnym jako dobro ogólnonarodowe stanowi własność
Skarbu Państwa. Zwierzęta łowne po ich odstrzale stanowią także własność Skarbu
Państwa, z tym że ustawa określi zasady korzystania przez myśliwych z upolowanego
zwierzęcia.
7. Zasady działania łowiectwa oraz stosunków z nim związanych reguluje państwo.
8. Ustawa dopuszcza istnienie więcej niż jednego związku zrzeszającego myśliwych,
którego członkami, na tych samych zasadach, mogą być także rolnicy oraz inne osoby
nie uprawiające czynnie łowiectwa. Zniesienie monopolu jednej organizacji winno
zapewnić większą efektywność i transparentność działania. Jednocześnie
organizacjom łowieckim zapewnia się autonomię działania przewidzianą w ustawie o
stowarzyszeniach.
9. Ustawa określa ogólne, minimalne wymogi w zakresie działania organizacji
myśliwych w obszarze gospodarki łowieckiej, jeśli te będą chciały uczestniczyć bądź
pobierać pożytki z gospodarki łowieckiej.
10. Ustawa określi wymagania na uprawianie łowiectwa, jakie winna spełniać osoba,
chcąca zostać myśliwym.
11. Ustawa określi zasady nadzoru i kontroli państwa nad organizacjami łowieckimi.
12. Spory związane z gospodarką łowiecką będą rozpatrywane przez niezawisłe, polskie
sądy powszechne.
Dlatego w świetle obecnych uwarunkowań gospodarczych i społecznych oraz stojących
wyzwań przed gospodarką łowiecką pożądane jest w zakresie zarządzania nadanie jej
jednolitej struktury o aspekcie państwowym z udziałem czynnika eksperckiego i społecznego.
Proponowane zmiany pozytywnie wpłyną na wpływy do budżetu państwa.
Postuluje się wprowadzenie następującej struktury
ogólnokrajowym:
a) Narodowa Rada Łowiecka;
b) Prezes - Łowczy Krajowy;
c) Zarząd Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej
d) Prezes Wojewódzki - Łowczy Wojewódzki.

zarządzającej

na

poziomie

Łowczy Krajowy jest powoływany i odwoływany na wniosek Narodowej Rady Łowieckiej
(NRŁ) przez Prezesa Rady Ministrów i jemu też podlega. Czas sprawowania urzędu 4 lata.
Funkcje Łowczego Krajowego można piastować nie więcej niż przez dwie kadencje.
Bieżące zarządzanie gospodarką łowiecką Łowczy Krajowy wykonuje z zastępcą
(Wicełowczy). Razem tworzą Zarząd gospodarki łowieckiej. Zastępca Łowczego Krajowego
(Wicełowczy) powoływany i odwoływany jest przez premiera na wniosek Łowczego
Krajowego. Jego kadencja trwa 4 lata i może piastować swoją funkcję maksymalnie przez
dwie kadencje.
Narodowa Rada Łowiecka (NRŁ) składa się z 33 członków wybieranych na 4 lata przez:
- myśliwych wliczając w to poprzedni udział w radach łowieckich lub w strukturach
Polskiego Związku Łowieckiego,
- organizacje rolnicze związków zawodowych,
- przedstawicieli branż reprezentujących przemysł mięsny wieprzowy i przetwórstwa
dziczyzny.
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Jednego członka zgłasza minister do spraw rolnictwa i jednego członka zgłasza minister do
spraw środowiska.
W przypadku organizacji rolniczych zawodowych oraz branż reprezentujących przemysł
mięsny i dziczyzny postuluje się, aby prawo zgłoszenia członka do NRŁ miały te podmioty,
które czynnie działają na rynku ogólnokrajowym nie krócej niż 5 lat. Taki warunek stażu
aktywnego istnienia wynika z potrzeby podkreślania posiadania fachowej wiedzy o
gospodarce łowieckiej jak i rolnej i jednocześnie wyłącza czynnik przypadkowości oraz
bieżących celów politycznych.
W na poziomie regionalnym gospodarkę łowiecką wykonują Łowczy Wjewódzki, w liczbie
16 odpowiadającej liczbie województw. Powoływani i odwoływani są przez premiera na
wniosek Łowczego Krajowego. Najniższym ogniwem są koła łowieckie, mające charakter
czynnika społecznego w zarządzaniu gospodarką łowiecką.
Organy zarządzające gospodarką łowiecką na każdym szczeblu działają w zakresie
sprawozdawczości zgodnie z rokiem łowieckim.
Sprawozdanie z gospodarki łowieckiej Łowczy Krajowy składa raz w roku na ręce Prezesa
Rady Ministrów i Naczelnej Rady Łowieckiej w terminie dwóch miesięcy od zakończenia
roku łowieckiego.
Łowczy Wojewódzki składa sprawozdania Łowczemu Krajowemu w terminie miesiąca od
zakończenia roku łowieckiego, zaś koła łowieckie Łowczemu Wojewódzkiemu w terminie
dwóch tygodni od zakończenia roku łowieckiego.
Kośćcem systemu narodowej gospodarki łowieckiej są obwody łowieckie. Należy podkreślić,
że obowiązujący w Polsce model struktury i sposobu zorganizowania obwodów łowieckich
się sprawdza. Dlatego projekt ustawy zachowuje ich kształt w niezmienionym stanie.
O ile obwody nie są przedmiotem kontrowersji wśród myśliwych, to struktura łowczych
okręgowych już tak. Myśliwi jak i także rolnicy podnoszą ważkie argumenty przeciw
strukturze oraz ich kompetencjom. Najważniejszym jest ich liczba, która obecnie daje skutek
dysfunkcyjności. Obecnie jest ich 49, co odpowiada dawnemu podziałowi administracyjnemu
kraju, który istniał do końca grudnia 1998 roku. Od 1 stycznia 1999 roku Polska jest
podzielona na 16 województw. Zmiana została wprowadzona ustawą dnia 24 lipca 1998 r. o
wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. 1998
nr 96 poz. 603 z późn. zm.). Przez tyle lat nikt nie podjął procesu dostosowawczego, co
doprowadziło do zaburzenia funkcjonalności i niskiego stopnia osiągania celów stojących
przed łowiectwem i gospodarką łowiecką. Paradoksem jest też fakt, że Zarządy Okręgowe
PZŁ nie posiadają zdolności sądowej bowiem nie są w żaden sposób usytuowane pod
względem prawnym.
Myśliwi wobec łowczych okręgowych od lat podnoszą zarzut wysokich kosztów ich działania
oraz wiążącą się z tym niską efektywność (rentowność). Ten ostatni argument przytaczają –
co ważne – także rolnicy, których ziemie wchodzą w skład obwodów łowieckich. Dlatego
myśliwi postulują zmniejszenie liczby łowczych okręgowych z obecnych 49 do 16, co będzie
odpowiadało obecnemu podziałowi administracyjnemu Polski.
Zaletą tego rozwiązania jest to, że nastąpi znaczne zmniejszenie liczby łowczych okręgowych
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i obsługującego ich zaplecza administracyjnego (będzie miał miejsce efekt
odbiurokratyzowania), a tym samym automatycznie zwiększy się wartość środków
pieniężnych, które trafią do obwodów łowieckich. Wskutek ograniczenia liczby łowczych
okręgowych istotnie wzrośnie pula pieniędzy (która będzie większa niż dotychczas), którą
będzie można przeznaczyć na poprawienie efektywności działania obwodów łowieckich. Taka
zmiana pozytywnie wpłynie na całą gospodarkę łowiecką, a to ostatecznie przełoży się na
większe wpływy pieniężne do budżetu państwa.
Skutkiem przyjęcia nowej ustawy będzie wyjęcie Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ)
spod przepisów ustawy o gospodarce łowieckiej, wskutek czego zrzeszenie to uzyska pełny
status stowarzyszenia (tzw. rejestrowe), działającego jedynie w oparciu o ustawę o
stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1989
Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), a nie jak do tej pory na podstawie Prawa łowieckiego, które jest
państwowym zrzeszeniem. Zaproponowana zmiana statusu prawnego PZŁ zapewni jemu
większą transparentność i swobodę działania. Jednocześnie zlikwidowana zostanie
nienaturalna sytuacja w której PZŁ nie podlegał żadnym unormowaniom prawnym
dotyczącym podmioty gospodarcze zarejestrowane w KRS.
Projekt ustawy zapewnia rolnikom i właścicielom gruntów prawo do decydowania o tym, czy
na ich własności będzie możliwość realizowania gospodarki łowieckiej. Udostępnienie lub
wyłączenie ziemi wymaga złożenia oświadczenia woli w urzędzie gminy, w której znajduje
się przedmiotowa nieruchomość. Właściciel ziemi nie może wyłączyć lub udostępnić części
ziemi. Udostępnienie lub wyłączenie możliwe jest jedynie, co do całości posiadanej ziemi. W
ten sposób w przypadku wyłączenia właściciel będzie mógł ochronić swoją własność, a w
przypadku udostępnienia włącza swoją w realizację gospodarki łowieckiej. Jednocześnie
właściciel, który wyłącza swoje ziemie automatycznie zrzeka się roszczenia o naprawienie
szkód łowieckich.
Projekt także wychodzi naprzeciw rolnikom. Proponuje, aby szacowanie szkód łowieckich
dokonywała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uwagi na odpowiednie
zasoby ludzkie i wiedzę o gruntach na poziomie lokalnym.
Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
Projektowana ustawa nie wywołuje kosztów po stronie państwa.
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w
Dzienniku Ustaw.
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