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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Zgodnie z art. 34 pkt 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie do zadań Polskiego 
Związku Łowieckiego należy organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa 
myśliwskiego. Kompetencja ta jest o tyle istotna, że warunkiem uzyskania jakichkolwiek uprawnień łowiec-
kich jest odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki. Oznacza to, że udział w szko-
leniu organizowanym przez autonomiczną organizację społeczną jest obowiązkowy dla każdego, kto ubiega 
się o uzyskanie uprawnień o charakterze państwowym. 

Mimo że ustawa – Prawo łowieckie określa, że Polski Związek Łowiecki powinien ustalić wysokość opłat 
za szkolenie i egzaminowanie, uwzględniając wyłącznie poniesione koszty, w rzeczywistości traktowane jest 
to jako rodzaj działalności gospodarczej, ukierunkowanej na osiągnięcie dochodu. Świadczy o tym fakt, że 
uczestnicy szkoleń i egzaminów zmuszani są do wnoszenia opłat, których wysokość niejednokrotnie sięga 
niemal półtora tysiąca złotych, podczas gdy analogiczne szkolenie i egzamin kosztują na przykład w USA – 
równowartość 40 zł, w Kanadzie – 75 zł, a w Szwecji – 150 zł. 

Podczas naszych spotkań łowieckich czy przy okazji udziału w międzynarodowych konferencjach często 
spotykamy kolegów – myśliwych z zagranicy. Są oni zdziwieni tym, że nasza organizacja łowiecka, czyli 
Polski Związek Łowiecki, tak drastycznie zawyża cenę szkoleń i egzaminów. 

W tym momencie rodzi się pytanie, czy w związku z przekazaniem przez ustawę na rzecz organizacji spo-
łecznej kompetencji w zakresie szkolenia i egzaminowania w celu uzyskania uprawnień łowieckich państwo, 
minister środowiska zachowuje kontrolę nad ustalaniem przez PZŁ wysokości opłat. 

Prosimy Pana Ministra o informację także o tym, w jaki sposób kalkulowane są przez Polski Związek 
Łowiecki koszty szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania uprawnień łowieckich. 
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