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Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie  

(druk nr 185) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2168) ma na celu, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, 

zracjonalizowanie gospodarki łowieckiej w powiązaniu z gospodarką rolną 

oraz wprowadzenie przejrzystych zasad dotyczących odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone w płodach i uprawach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny 

oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania. 

Ustalając nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań ustawa 

wprowadza regułę, zgodnie z którą Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym 

wyrządzone przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną.  

Ponadto w dodawanych do ustawy przepisach określono tryb dokonywania oględzin 

i szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych. 

W świetle przyjętych rozwiązań wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód 

wyrządzonych przez wymienione wyżej zwierzęta, a także ustalenie wysokości 

odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych będzie składał do wojewody 

właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. Wniosek może być złożony także 

do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta, który przekazuje go właściwemu wojewodzie niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. 



– 2 – 

 

Oględzin i szacowania szkód będzie dokonywał przedstawiciel wojewody właściwego 

ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, przy czym oględzin dokonuje się 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Na pisemny wniosek właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, dzierżawcy lub zarządcy 

obwodu łowieckiego w oględzinach i szacowaniu szkód może również brać udział 

przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej. 

Po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód sporządza się protokół, który zawiera 

dane i informacje niezbędne do ustalenia wielkości szkody i wysokości odszkodowania. 

Ustawa przewiduje, że w przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu 

przez właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcę albo zarządcę obwodu 

łowieckiego w zakresie wielkości szkody odpowiednio właściciel albo posiadacz gruntów 

rolnych lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego może, w terminie 7 dni od dnia 

wniesienia tych zastrzeżeń, przedstawić opinię rzeczoznawcy wpisanego na listę 

rzeczoznawców prowadzoną przez właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody izbę 

rolniczą, który dokonał oględzin i oszacowania szkód.  

W świetle przyjętych rozwiązań wojewoda ustalać będzie wysokość odszkodowania, 

w drodze decyzji administracyjnej, biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w protokole 

oraz opinię rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. Decyzja wojewody w sprawie 

odszkodowania jest ostateczna. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których 

zostały wyrządzone szkody lub 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. 

Utrzymana została dotychczasowa zasada, zgodnie z którą dzierżawca albo zarządca 

obwodu łowieckiego będzie odpowiadał za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 

polowania. W tym przypadku oględzin i szacowania szkód oraz ustalenia wysokości 

odszkodowania za te szkody będą dokonywali przedstawiciele dzierżawcy albo zarządcy 

obwodu łowieckiego. Ustawa przewiduje, że do naprawiania szkód wyrządzonych 

przy wykonywaniu polowania będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

Przedmiotowa ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego jako 

państwowego funduszu celowego, zwanego dalej „Funduszem”. Środki Funduszu będą 

przeznaczane na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone na obszarach obwodów 

łowieckich w płodach i uprawach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, 
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z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez te zwierzęta, które zostały objęte całoroczną ochroną, 

oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie w zakresie 

tych szkód.  

Przychody Funduszu będą pochodziły z:  

1) rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów 

łowieckich;  

2) darowizn i zapisów;  

3) dotacji z budżetu państwa;  

4) innych dochodów uzyskanych na rzecz tego Funduszu.  

Ustawa upoważnia ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze 

rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 

szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu oraz trybu i terminów sporządzania 

planu i sprawozdania finansowego, uwzględniając racjonalne gospodarowanie środkami tego 

Funduszu. 

Ponadto ustawa przewiduje, że do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach 

i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu 

polowania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisu: 

1) w zakresie dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą; 

2) określającego wymogi, jakie musi spełniać osoba fizyczna, aby mogła być wpisana 

na listę rzeczoznawców; 

3) upoważniającego ministra właściwego do spraw środowiska (w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw rolnictwa) do określenia, w drodze rozporządzenia, 

sposobu prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców oraz sprawdzania 

spełnienia wskazanych wymogów przez osoby ubiegające się o wpis na listę 

rzeczoznawców. 

Przepisy te wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. w efekcie rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 210). Pierwsze 

czytanie projektu odbyło się w dniu 25 lutego 2016 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie 

projekt został skierowany do dalszych prac do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Efekt tych prac został 

zawarty w sprawozdaniu wymienionych Komisji (druk nr 324). W odniesieniu 

do przedłożenia poselskiego zostały przyjęte zmiany uściślające zasady szacowania szkód, 

prowadzenia przez izby rolnicze listy rzeczoznawców oraz tworzenia Funduszu. Ponadto 

wprowadzono przepisy przejściowe oraz zmodyfikowano datę wejścia w życie ustawy. 

Należy dodać, że w trakcie prac nad projektem przedmiotowej ustawy Biuro Analiz 

Sejmowych Kancelarii Sejmu sporządziło „Opinię prawną dotyczącą niektórych przepisów 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druki nr 219 i 324)”, 

w której wskazywało, że projektowana nowelizacja nie zapewnia koniecznych gwarancji 

procesowych. W przyjętych tezach wskazywano między innymi, że „projektowany art. 46d 

ust. 4 Prawa łowieckiego w jego obecnym kształcie stwarza podstawę do wniosku, że decyzja 

wojewody w zakresie, w jakim rozstrzygnięta nią sprawa będzie rozstrzygnięta również 

wyrokiem sądu powszechnego utraci moc z chwilą uprawomocnienia się takiego wyroku. 

Z uwagi na wątpliwości, jakie mogą powstać w odniesieniu do momentu utraty mocy 

obowiązującej decyzji wojewody, zagadnienie to powinno być wyraźnie przesądzone 

w projektowanym przepisie, aby nie powstawały w tym zakresie rozbieżności. 

Nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której są wydane dwa rozstrzygnięcia 

przez organ administracji publicznej i sąd powszechny w tej samej sprawie, z których żadne 

nie wywiera wpływu na moc obowiązującą drugiego. 

W celu zapewnienia większej pewności prawa warto w sposób jednoznaczny 

uregulować wzajemną relację trybu administracyjnego i cywilnego oraz wydawanych 

w każdym z nich rozstrzygnięć. Wyraźne uregulowanie tego zagadnienia w tym przepisie, 

a zwłaszcza jednoznaczne wskazanie, że decyzja wojewody traci moc w zakresie 

rozstrzygniętym przez sąd powszechny i określenie momentu utraty tej mocy zdecydowanie 

poprawi jakość legislacyjną projektowanego art. 46d ust. 4 Prawa łowieckiego”. 

Powyższe zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w trakcie prac legislacyjnych. 
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W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 12 maja 2016 r. zgłoszono 28 

poprawek. W związku z powyższym projekt został ponownie skierowany do wymienionych 

komisji w celu ich rozpatrzenia (druk nr 324-A). 

Podczas trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 20 maja 2016 r. poparcie 

uzyskało 9 poprawek. Przyjęte poprawki zasadniczo zmodyfikowały zasady dotyczące 

wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu 

polowania. Ich przyjęcie spowodowało wprowadzenie odrębnych regulacji dotyczących trybu 

postępowania przy dochodzeniu odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach 

rolnych przez określone zwierzęta oraz przy wykonywaniu polowania. Ponadto poprawki 

dotyczyły zmiany sposobu naliczania składki na Fundusz, skrócenia terminów i zmiany 

miejsca zgłaszania szkód, procedury likwidacji szkód, zmiany terminu wejścia w życie 

ustawy. 

Poprawki, które zostały odrzucone w większości zawierały alternatywne rozwiązania 

do tych propozycji zmian, które zostały przyjęte.  

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 231 posłów, 2 było przeciw, a 197 wstrzymało 

się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W art. 1 w pkt 1, w art. 46 w ust. 4 w pkt 1 należy doprecyzować, iż wniosek 

o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód zawiera adres siedziby właściciela albo posiadacza 

gruntów rolnych. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 1, w art. 46 w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „adres i siedzibę” zastępuje się 

wyrazami „adres siedziby”; 

2. W art. 1, w pkt 2, w art. 46b w ust. 1 w pkt 5 w celu zachowania jednolitej 

terminologii, jaką posługuje się ustawa w odniesieniu do wyrażenia „uprawy i płody rolne” 

należy skreślić wyraz „rolnych”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1, w pkt 2, w art. 46b w ust. 1 w pkt 5 skreśla się użyty po raz pierwszy wyraz 

„rolnych”; 
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3. W myśl art. 46d ust. 1 wojewoda ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji 

administracyjnej. Natomiast ust. 4 tego artykułu mówi o decyzji w sprawie odszkodowania. 

W związku z powyższym należy doprecyzować, że jest to decyzja w sprawie wysokości 

odszkodowania. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1, w pkt 2, w art. 46d w ust. 4 po wyrazach „Decyzja w sprawie” dodaje się 

wyraz „wysokości”; 

4. Zgodnie z art. 49 ust. 1 minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ma określić, w drodze rozporządzenia, między 

innymi sposób i terminy zgłaszania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1. Wydaje się iż 

w tym zakresie powyższa regulacja jest zbędna, ponieważ w art. 46 ust. 3 określono, że 

między innymi dokonanie oględzin oraz szacowanie szkód odbywa się na wniosek 

właściciela albo posiadacza gruntów rolnych. Wniosek ten składa się do właściwego 

ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wojewody. Wniosek może być złożony 

do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta, który przekazuje go właściwemu wojewodzie niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. Ponadto w art. 46 ust. 6 określono zasadnicze 

elementy tego wniosku. Należy przyznać, że termin składania wniosku o dokonanie oględzin 

i oszacowanie szkód jest pojęciem nieostrym i ewentualnie można podjąć próbę jego 

dookreślenia. Niemniej jednak upoważnienie do uregulowania kwestii zawartych 

w art. 49 ust. 1 pkt 1 jest zbędne. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1, w pkt 4, w art. 49 w ust. 1 skreśla się pkt 1; 

Jednocześnie wydaje zasadnym doprecyzowanie art. 49 ust. 1 pkt 3. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1, w pkt 4, w art. 49 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „ustalania” dodaje się wyraz 

„wysokości”; 

5. W art. 49 ust. 2 ustawodawca wskazał, iż w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, 

może być określony szczegółowy tryb postępowania w sprawie oględzin i oszacowania 

szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, oraz ustalenia wysokości odszkodowania za te 
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szkody, w tym sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania szkód, 

o których mowa w art. 46 ust. 1. Wydaje się, że art. 49 ust. 2 stanowi powtórzenie treści 

zawartej w art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyjątkiem części dotyczącej możliwości określenia 

sposobu powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania szkód, o których mowa 

w art. 46 ust. 1. 

W związku z powyższym wydaje się zasadnym przyjęcie poprawki w celu usunięcia 

zbędnych powtórzeń. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1, w pkt 4, w art. 49 w ust. 2 skreśla się wyrazy „szczegółowy tryb postępowania 

w sprawie oględzin i oszacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, oraz ustalenia 

wysokości odszkodowania za te szkody, w tym”; 

6. Art. 1 w pkt 5. W myśl art. 49a w zakresie nieuregulowanym w ustawie 

lub przepisach wydanych na jej podstawie, do postępowania w sprawie dokonywania 

oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, i ustalania wysokości 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

Należy zauważyć, że akt wykonawczy jest wydawany w celu wykonania ustawy 

z powołaniem się na szczegółowe upoważnienie w niej zawarte. Akty wykonawcze regulują 

jedynie te sprawy, które zostały im wyraźnie przekazane przez określoną ustawę i muszą być 

zgodne z aktami wyższego rzędu. A zatem zbędnym jest wskazywanie, iż w zakresie 

nieuregulowanym w przepisach wydanych na podstawie ustawy w określonych sprawach 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 49a skreśla się wyrazy „lub przepisach wydanych na jej 

podstawie,”; 

7. Art. 1 pkt 6, art. 50. W świetle przyjętych rozwiązań (art. 46 ust. 1) Skarb Państwa 

odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, 

daniele i sarny, w tym przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną. 

Natomiast regulacja zawarta w art. 50 przewiduje, iż wojewoda będzie wypłacał 

odszkodowanie nie tylko za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, ale także za szkody 

poniesione w pozostałych przypadkach. Ustawodawca nie precyzuje, jakie są to przypadki. 

http://portalwiedzy.onet.pl/75056,,,,ustawa,haslo.html
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W związku z powyższym brak jest spójności pomiędzy art. 46 ust. 1, a regulacją zawartą 

w art. 50. 

Ponadto należy zauważyć, że pkt 1 w art. 50 stanowi w zasadniczej części powtórzenie 

treści zdania wstępnego tego przepisu. 

W związku z powyższym należy wyjaśnić intencje ustawodawcy w tym zakresie 

i wprowadzić poprawki w celu usunięcia zaistniałych nieścisłości. 

8. W art. 1 w pkt 7, w art. 50b w ust. 8 znajduje się odesłanie do art. 46 ust.1 pkt 1. 

Art. 46 ust. 1 nie zawiera punktów, a zatem należy przyjąć poprawkę w celu usunięcia 

błędnego odesłania. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 7, w art. 50b w ust. 8 wyrazy „art. 46 ust.1 pkt 1” zastępuje się 

wyrazami „art. 46 ust. 1”; 

9. Art. 1, pkt 7, art. 50b ust. 11. Zgodnie z § 158 ust. 1 pkt 2 Zasad techniki 

prawodawczej jeżeli w akcie normatywnym odsyła się kilkakrotnie do innego aktu 

normatywnego, który był nowelizowany i został ogłoszony jego tekst jednolity – przy 

pierwszym odesłaniu przytacza się aktualny tytuł tego aktu w całości wraz z oznaczeniem 

rocznika, numeru i pozycji dziennika urzędowego, w którym ogłoszono tekst jednolity, a przy 

kolejnych odesłaniach przytacza się tylko rodzaj aktu oraz jego datę i przedmiot, bez 

oznaczenia rocznika, numeru i pozycji dziennika urzędowego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1, w pkt 7, w art. 50b w ust. 11 wyrazy „o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599.)”; 

 

10. W celu doprecyzowania przepisu w art. 2 po użytych po raz drugi wyrazach „art. 46 

ust. 1” należy dodać wyrazy „ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą”; 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 po użytych po raz drugi wyrazach „art. 46 ust. 1” dodaje się wyrazy „ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”; 
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11. W myśl art. 5 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ma wejść w życie art. 1 pkt 2 

w zakresie art. 46b ust. 5 i 8. W art. 46b ust. 5 określono wymogi, jakie musi spełniać osoba 

fizyczna, aby mogła być wpisana na listę rzeczoznawców. Natomiast art. 46b ust. 8 

upoważnia ministra właściwego do spraw środowiska (w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa) do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu 

prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców oraz sprawdzania spełnienia 

wskazanych wymogów przez osoby ubiegające się o wpis na listę rzeczoznawców. 

Należy jednak zauważyć, że w art. 46b ust. 9 wskazano, że w rozporządzeniu, o którym 

mowa w ust. 8, może być określony wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie 

wymogów, o których mowa w ust. 5. Ustawa przewiduje, że przepis ten wejdzie w życie 

z dniem 1 stycznia 2017 r. Z uwagi na no to, że przepis art. 46b ust. 9 jest powiązany 

z art. 46b ust. 5 i 8, przepisy te powinny wejść w życie w tym samym terminie. 

Propozycja poprawki 

– w art. 5 wyrazy „art. 46b ust. 5 i 8” zastępuje się wyrazami „art. 46b ust. 5,8 i 9”. 

12. W obowiązującej ustawie – Prawo łowieckie oraz projekcie jej nowelizacji 

w odniesieniu do wyrażenia „dzierżawca lub zarządca” oraz „właściciele lub posiadacze 

gruntów rolnych” zastosowano alternatywą łączną poprzez użycie spójnika „lub”. W wyniku 

przyjęcia poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania w ustawie pojawiły się przepisy, 

w których w odniesieniu do tych samych wyrażeń zastosowano alternatywę rozłączną 

poprzez użycie spójnika „albo”. W związku z powyższym należy przeanalizować przepisy 

ustawy w tym zakresie i wprowadzić odpowiednie poprawki w celu ich ujednolicenia a tym 

samym zachowania konsekwencji przyjętych rozwiązań. 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


