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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 524) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy  

 

Celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. akt K 21/11) dotyczącego ustawy z dnia 13 października 

1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.). 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 

łowieckie: 

1) art. 34 pkt 6 w związku z art. 32 ust. 4 pkt 2, 3 i 11 w zakresie, w jakim dotyczy 

dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego – jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji, 

2) art. 33 ust. 6 w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa członka Polskiego Związku 

Łowieckiego, wobec którego zastosowano sankcję dyscyplinarną inną niż utrata 

członkostwa w Związku lub w kole łowieckim, gdy przewinienie i orzeczona 

za nie sankcja nie mają wyłącznie charakteru wewnątrzorganizacyjnego, do wniesienia 

odwołania do sądu – jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji. 

Art. 34 ust. 6 przewiduje, że do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy 

prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego, natomiast w art. 32 ust. 4 pkt 2, 3 

i 11 precyzuje się, że uchwalany przez Krajowy Zjazd Delegatów statut Związku określa 

w szczególności sposób nabywania i utraty członkostwa w Związku oraz kole łowieckim, 

zasady przynależności do kół łowieckich, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa 

i obowiązki członków, organy Związku oraz koła łowieckiego, ich kompetencje, tryb 

dokonywania ich wyboru, zmiany bądź uzupełnienia składu, sankcje dyscyplinarne 

za naruszenie obowiązków członkowskich. 

 



Z kolei art. 33 ust. 6 stanowi, że w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w Związku 

oraz utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może – po wyczerpaniu 

postępowania wewnątrzorganizacyjnego – dochodzić swoich praw na drodze sądowej. 

Przepis ten jest rozumiany w ten sposób, że tylko w tych sprawach można odwołać się 

do sądu. 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy polowanie może być wykonywane tylko przez członków 

Polskiego Związku Łowieckiego. Konstytucja w art. 42 ust. 1 przewiduje, że 

odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą 

kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, a w art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2, iż 

każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 

zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a ustawa nie może nikomu 

zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw. 

Nakładanie sankcji dyscyplinarnych ograniczających wolność człowieka, a więc 

mających charakter represyjny powinno być uregulowane w samej ustawie, tymczasem 

ustawa przekazuje kompetencję do uregulowania tych kwestii w statucie Polskiego Związku 

Łowieckiego. 

Ustawa przewiduje, że tylko w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w Polskim 

Związku Łowieckim oraz utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może – po 

wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego – dochodzić swoich praw na drodze 

sądowej. Jeśli zatem członek Związku zostanie ukarany inną sankcją dyscyplinarną, 

możliwości odwołania się do sądu nie ma. „TK uznał za dopuszczalne by pewien zakres 

spraw, w których orzekane są sankcje dyscyplinarne wobec członka PZŁ został wyłączony 

spod kontroli sądowej, mianowicie sprawy, które mają charakter wyłącznie 

«wewnątrzorganizacyjny». Inaczej mówiąc, Trybunał stwierdził, że wymierzanie sankcji 

dyscyplinarnych przez organy PZŁ jest «sprawą» w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji 

w każdym przypadku, który nie ma wyłącznie wewnątrzorganizacyjnego charakteru. (…) 

Należy jednak zastrzec, że – inaczej niż w stowarzyszeniach – zakres zagadnień uznanych 

za wewnątrzorganizacyjne ma zdecydowanie węższy zakres. W przypadku stowarzyszeń 

w zasadzie wszelkie zagadnienia mają charakter wewnątrzorganizacyjny. (…) Wystąpić 

do sądu można jedynie wtedy, gdy na zasadach ogólnych spełnione zostaną przesłanki 

takiego czy innego roszczenia, jeżeli orzeczone dolegliwości wiążą się z pozbawieniem 

lub ograniczeniem praw i wolności przysługujących na podstawie obowiązującego prawa, 

a nie są jedynie pozbawieniem lub ograniczeniem przywilejów wynikających 



z przynależności do stowarzyszenia. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca „powinien uregulować w prawie 

łowieckim: pojęcie łowieckiego deliktu dyscyplinarnego, katalog sankcji dyscyplinarnych, 

organy prowadzące postępowanie dyscyplinarne oraz przynajmniej ogólne zasady tego 

postępowania. Decydując, jakie przewinienia podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej 

oraz jakie sankcje mogą być wymierzane przez PZŁ w ramach postępowania 

dyscyplinarnego, sam niejako wyznaczy zakres spraw podlegających kognicji sądowej. 

Nie jest zatem wykluczone, że wymierzanie pewnych dolegliwości, za uchybienia 

o charakterze wewnątrzorganizacyjnym, pozostanie w wyłącznej gestii Związku, o ile 

rozważane dolegliwości nie będą sankcjami dyscyplinarnymi orzekanymi z upoważnienia 

i nakazu ustawodawcy oraz będą należeć do kategorii spraw wewnątrzorganizacyjnych, 

a w konsekwencji nie będzie w ich przypadku konieczne zagwarantowanie ochrony sądowej 

innej niż możliwość dochodzenia naruszonych praw na zasadach ogólnych w razie spełnienia 

się przesłanek takiego czy innego roszczenia. Zastrzec jednak należy, że dolegliwości 

te nie mogą dotyczyć przynależności do Związku czy kół łowieckich, możliwości pełnienia 

w nich funkcji organizacyjnych, prawa do wykonywania polowania czy też naruszać praw 

osobistych i majątkowych członków PZŁ”. 

Trybunał Konstytucyjny nie odroczył terminu utraty mocy obowiązującej przepisu. 

W związku z powyższym przedmiotowa ustawa wprowadza do ustawy – Prawo 

łowieckie nowy rozdział dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej. W rozdziale tym 

zostały zawarte przepisy regulujące zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia 

łowieckie, kary dyscyplinarne, podstawowe reguły postępowania dyscyplinarnego, a także 

wprowadzona możliwość odwołania się do sądu powszechnego od orzeczeń i postanowień 

kończących postępowanie dyscyplinarne. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa została uchwalona na 56. posiedzeniu Sejmu w dniu 13 grudnia 2013 r. 

w efekcie przedłożenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie 

(druk nr 1155) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 

1534). 



Podczas pierwszego czytania, które odbyło się na posiedzeniu sejmowej Komisji 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odrzucony został senacki projekt 

ustawy. Następnie została powołana podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. 

Efekt pracy wymienionej komisji sejmowej oraz podkomisji nadzwyczajnej został 

zawarty w sprawozdaniu (druk nr 1967). W odniesieniu do przedłożenia poselskiego 

wprowadzone zostały zmiany mające między innymi na celu pełniejsze wykonanie 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.  

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 grudnia 2013 r. 

nie zostały zgłoszone poprawki i niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie 

opowiedziało się 426 posłów, nikt nie był przeciw, a 2 posłów wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1. W art. 1 w pkt 4, w art. 35f w ust. 4 przewidziano, że obwiniony ustanawia 

obrońcę spośród osób mających wykształcenie prawnicze lub członków Polskiego Związku 

Łowieckiego.  

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 4, w art. 35f ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Obwiniony może ustanowić obrońcę spośród adwokatów, radców prawnych 

lub członków Polskiego Związku Łowieckiego.”; 

 



2. W art. 1 w pkt 4, w art. 35o wskazano, że Naczelna Rada Łowiecka powołuje na 

5-letnią kadencję Główny Sąd Łowiecki i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego natomiast 

okręgowe rady łowieckie powołują na 5-letnią kadencję okręgowe sądy łowieckie i 

okręgowych rzeczników dyscyplinarnych. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 4, w art. 35o: 

a) w ust. 1 wyrazy „Naczelna Rada Łowiecka” zastępuje się wyrazami „Krajowy Zjazd 

Delegatów”, 

b) w ust. 2 wyrazy „rady łowieckie” zastępuje się wyrazami „zjazdy delegatów”; 

2) w art. 1 w pkt 4, w art. 35s w ust. 1 wyrazy „Naczelną Radę Łowiecką” zastępuje się 

wyrazami „Krajowy Zjazd Delegatów”; 

 

3. W art. 1 w pkt 4, w art. 35o w ust. 3 w pkt 2 przewidziano, że kadencja sędziego 

sądu łowieckiego, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy wygasa, jeżeli został 

prawomocnie skazany w postępowaniu karnym o przestępstwo umyślne lub ukarany w 

postępowaniu dyscyplinarnym.  

 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 4, w art. 35o w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „w postępowaniu karnym 

o przestępstwo” zastępuje się wyrazami „za przestępstwo umyślne, umyślne przestępstwo 

skarbowe”;  



 

4. W art. 1 w pkt 4, w art. 35t został zawarty słowniczek pojęć stosowanych w 

dodawanym rozdziale 6a. Należy zauważyć, że słowniczek pojęć stosowanych w tym 

rozdziale jest jego ostatnim artykułem.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 4: 

a) po art. 35e dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. ….  Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

1) sądzie łowieckim – należy przez to rozumieć okręgowy sąd łowiecki i Główny Sąd 

Łowiecki; 

2) rzeczniku dyscyplinarnym – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika 

dyscyplinarnego i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.”, 

b) skreśla się art. 35t; 

 

5. Zgodnie z art. 42d odstrzał samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów podlega 

ocenie co do zgodności z zasadami selekcji osobniczej. 



Propozycja poprawki: 

– w art.1 w pkt 5, w art. 42da w ust. 1: 

a) w pkt 2 wyrazy „samców zwierzyny płowej” zastępuje się wyrazami „łosi, jeleni, danieli, 

saren”, 

b) w pkt 3 wyrazy „samce zwierzyny płowej i muflony” zastępuje się wyrazami „łosi, jeleni, 

danieli, saren i muflonów”. 

 

 

 

Główny legislator 

Danuta Drypa 


