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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 872) 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 

oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651) 

 

Art. 32a. 

1. Organami Polskiego Związku Łowieckiego są: 

1)   Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, jako najwyższa władza 

Polskiego Związku Łowieckiego, który ustala kierunki działania Polskiego Związku 

Łowieckiego oraz realizuje inne zadania przewidziane statutem; 

2)   Naczelna Rada Łowiecka, do zadań której należy nadzór nad działalnością Zarządu 

Głównego oraz realizacja innych zadań przewidzianych statutem; 

3)   Zarząd Główny jako organ zarządzający i reprezentujący Polski Związek Łowiecki na 

zewnątrz, nadzorujący działalność zarządów okręgowych, a także realizujący inne 

zadania przewidziane statutem; 

4)   Główny Sąd Łowiecki i okręgowe sądy łowieckie jako organy orzekające w 

postępowaniu dyscyplinarnym; 

5)   Główny Rzecznik Dyscyplinarny i okręgowi rzecznicy dyscyplinarni jako organy 

prowadzące dochodzenia dyscyplinarne; 

6)   Kapituła Odznaczeń Łowieckich jako organ nadający odznaczenia łowieckie; 

7)   okręgowe zjazdy delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, które realizują zadania 

przewidziane statutem; 

8)   zarządy okręgowe jako organy terenowe Zarządu Głównego. 

2. Kadencja organów Polskiego Związku Łowieckiego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-

7, trwa 5 lat. Członkiem organów Polskiego Związku Łowieckiego, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7, można być nie dłużej niż przez dwie rozpoczęte kadencje. Z chwilą 

objęcia funkcji w organie Polskiego Związku Łowieckiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 
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1, 2 i 4-7, na drugą kadencję osoba taka traci prawo do bycia ponownie wybraną albo 

powołaną do tego organu. 

3. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego tworzą, wyłonieni w wyborach 

pośrednich, przedstawiciele kół łowieckich i przedstawiciele członków niezrzeszonych w 

kołach łowieckich. 

4. W skład Naczelnej Rady Łowieckiej wchodzą członkowie wybrani przez okręgowe zjazdy 

delegatów - po jednym z każdego okręgu. 

5. W skład Zarządu Głównego wchodzą: 

1)   Łowczy Krajowy - powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska 

spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i 

odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii 

Naczelnej Rady Łowieckiej; 

2)   członkowie w liczbie od 2 do 4 - powoływani i odwoływani przez ministra 

właściwego do spraw środowiska na wniosek Łowczego Krajowego. 

6. W skład zarządu okręgowego wchodzą: 

1)   łowczy okręgowy - powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny; 

2)   członkowie w liczbie od 2 do 4 - powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny na 

wniosek łowczego okręgowego. 

[8.] <7.> W skład Kapituły Odznaczeń Łowieckich wchodzi 11 członków powoływanych 

przez Naczelną Radę Łowiecką. 

[9.] <8.> Okręgowy zjazd delegatów tworzą wyłonieni w wyborach bezpośrednich 

przedstawiciele kół łowieckich i przedstawiciele członków niezrzeszonych w kołach 

łowieckich. 

Art. 46. 

1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód 

wyrządzonych: 

1)   w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny; 

2)   przy wykonywaniu polowania. 

2. Szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania 

dokonuje zespół składający się z: 

[1)   przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego 

dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: 
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a)  przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy - jeżeli 

jednostka pomocnicza została utworzona, 

b)  przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza nie 

została utworzona, 

c)  przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została 

uszkodzona - jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki 

pomocniczej gminy; 

2)   przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;] 

<1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego; 

2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;> 

3)   właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. 

[3. Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości 

odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu 

wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.] 

<3. Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości 

odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do  dzierżawcy 

albo zarządcy obwodu łowieckiego.> 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności: 

1)   imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz 

numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych; 

2)   wskazanie miejsca wystąpienia szkody; 

3)   wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie 

szacowania szkód, o których mowa w ust. 1. 

6. Szacowanie szkody składa się z: 

1)   oględzin; 

2)   szacowania ostatecznego. 

7. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na 

łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona 

bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania 

ostatecznego. 
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[8. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo 

zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których 

mowa w ust. 1.] 

<8. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela 

wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania 

szkód, o których mowa w ust. 1.> 

Art. 46a. 

1. Podczas oględzin ustala się: 

1)   gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę; 

2)   rodzaj, stan i jakość uprawy; 

3)   obszar całej uprawy; 

4)   szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona; 

5)   szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze. 

2. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3. 

[3. O terminie dokonania oględzin, o którym mowa w ust. 2, przedstawiciel gminy 

zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę 

obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania 

wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.] 

<3. O terminie dokonania oględzin, o którym mowa w ust. 2, dzierżawca albo zarządca 

obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz 

wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce 

wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania 

wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.> 

4. [Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół, który zawiera w 

szczególności następujące dane i informacje:] 

 <Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu 

łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i 

informacje:> 

1)   imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach; 

2)   datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin; 

3)   dane podlegające ustaleniu podczas oględzin, o których mowa w ust. 1; 

4)   szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy; 
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5)   czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach. 

5. Członkowie zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, mają prawo wnieść zastrzeżenia do 

protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku 

zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. 

6. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego 

członka zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2. 

 

Art. 46c. 

1. Podczas szacowania ostatecznego ustala się: 

1)   gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę; 

2)   rodzaj uprawy lub płodu rolnego; 

3)   stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego; 

4)   obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego; 

5)   obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu 

rolnego; 

6)   procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze; 

7)   plon z 1 ha; 

8)   wysokość odszkodowania. 

2. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem 

sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3. 

[3. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów 

rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na 

miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym 

sprzętem. 

4. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia 

właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu 

łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, o 

której mowa w ust. 3, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7, w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.] 

<3. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz 

gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu 

łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. 
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4. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody dzierżawca albo zarządca 

obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz 

wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce 

wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadkach, o których mowa 

w art. 46 ust. 7 – w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w 

art. 46 ust. 3.> 

5. [Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego sporządza się protokół, który 

zawiera w szczególności następujące dane i informacje:] 

<Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca 

obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności 

następujące dane i informacje:> 

1)   imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym; 

2)   datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego; 

3)   dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego, o których mowa w 

ust. 1; 

4)   szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy; 

5)   czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym. 

6. Członkowie zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, mają prawo wnieść zastrzeżenia do 

protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku 

zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. 

7. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego 

członka zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2. 

[8. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie 

wniesiono odwołania.] 

<8. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w 

terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od 

którego nie wniesiono odwołania.> 

 

Art. 46g. 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe organizuje szkolenia w zakresie 

szacowania szkód łowieckich dla: 
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[1)   przedstawicieli organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych gmin, o których mowa w art. 46 ust. 2;] 

<1) przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;> 

2)   przedstawicieli izb rolniczych, o których mowa w art. 46d ust. 5; 

3)   przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i 651)  

Art. 58. 

1. Środki funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów 

powstających przy realizacji zadań: 

1)   gospodarki leśnej; 

2)   dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa. 

2. Środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na: 

1)   wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w 

szczególności w zakresie gospodarki leśnej; 

2)   badania naukowe; 

3)   tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej; 

4)   sporządzanie planów urządzenia lasu; 

5)   prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych; 

5a)   ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej; 

5b)   nabywanie przez Skarb Państwa gruntów, o których mowa w art. 37a, oraz lasów lub 

gruntów przeznaczonych do zalesiania, o których mowa w art. 37; 

5c)  
(12)

 organizację szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich, o których mowa w 

art. 46g ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651); 

6)   inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach. 

3. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, przeznacza się na: 

1)   zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa; 

2)   realizację zadrzewień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa; 
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3)   inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach 

niepaństwowych; 

[4)   cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu 

wieczystym parków narodowych;] 

5)   cele określone w art. 13a ust. 1[.] <;> 

<6) zwrot zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków 

doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu 

wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 

października 1995 r. – Prawo łowieckie.> 

3a. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, mogą być przeznaczone na: 

1)   działania niezbędne do ochrony przyrody realizowanej metodami gospodarki leśnej 

polegające na: 

a)  wykupie przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w 

granicach parku, 

b)  tworzeniu infrastruktury; 

<1a) cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu 

wieczystym parków narodowych;> 

2)   sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2. 

4. Dyrektor Generalny może, z wydzielonej części środków funduszu leśnego, utworzyć 

fundusz stabilizacji, który zostanie przeznaczony na usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń 

dla lasów w ramach długookresowego cyklu produkcji leśnej. 

5. Nadleśnictwa zasięgają opinii właściwych organów administracji samorządowej w zakresie 

rocznego planu zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

<6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych 

kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mając na względzie zakres czynności 

podejmowanych w ramach udziału w szacowaniu szkód łowieckich oraz sposób ich 

realizacji przez przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.> 
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U S T A WA    z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 

2018 r. poz. 711) 

Art. 4. 

1. Centrum Doradztwa wykonuje następujące zadania z zakresu doradztwa rolniczego: 

1)   przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania ośrodków wojewódzkich w 

zakresie realizowanych przez nie zadań; 

2)   przygotowuje i przekazuje ośrodkom wojewódzkim materiały informacyjne i 

szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie działalności gospodarstw rolnych i 

produkcji rolniczej finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z 

funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych; 

3)   opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego; 

4)   prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków wojewódzkich: 

a)  w zakresie metodyki i zadań doradztwa rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem 

integracji z Unią Europejską, 

b)  realizujących zadania wynikające z przepisów odrębnych; 

5)   prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich; 

6)   tworzy i prowadzi centralny system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa 

rolniczego; 

7)   organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferencje oraz inne przedsięwzięcia w 

zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego; 

8)   koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywane przez ośrodki 

wojewódzkie; 

9)   upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej. 

1a. Centrum Doradztwa wykonuje również zadania w zakresie przeprowadzania, na zasadach 

określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kontroli w 

zakresie spełniania przez podmioty warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji oraz 

przestrzegania warunków dotyczących świadczenia usług doradczych objętych udzieloną 

akredytacją. 

2. Ośrodki wojewódzkie w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego: 

1)   prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w 

szczególności w zakresie: 
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a)  stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-

spożywczego, 

b)  rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych 

gospodarstw rolnych, 

c)  rachunkowości w gospodarstwach rolnych, 

d)  rolnictwa ekologicznego, 

e)  rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 

f)  unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego, 

g)  ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub 

zagranicznych, 

h)  modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i 

ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku, 

i)  zarządzania gospodarstwem rolnym, 

j)  promocji produktów lokalnych i regionalnych, 

k)   zaleceń zawartych w zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolniczej, o którym mowa w art. 

103 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180); 

2)   prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej; 

3)   prowadzą działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i 

innych mieszkańców obszarów wiejskich; 

4)   udzielają pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie 

sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, o której mowa w pkt 1 

lit. g; 

5)   prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz 

gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie; 

6)   mogą prowadzić doświadczalnictwo odmianowe w ramach porejestrowego 

doświadczalnictwa odmianowego; 

7)   upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska; 

8)   podejmują działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego; 

9)   upowszechniają rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzą promocję 

wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku; 
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10)  współdziałają w realizacji zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych 

oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych; 

11)  prowadzą analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i 

funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechniają wyniki tych analiz w pracy 

doradczej[.]  <;> 

<12) biorą udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości 

odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 

1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 

651).> 

3. Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, o 

których mowa w ust. 1 i 2, nieodpłatnie. 

4. W ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie 

wykonywać usługi, w szczególności w zakresie: 

1)   prowadzenia: 

a)  ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach 

rolnych, 

b)  działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub 

ekologicznych, 

c)  kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach 

przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, 

d)  działalności: 

–  wydawniczej, 

–  poligraficznej, 

–  laboratoryjnej, 

–  hotelarskiej i gastronomicznej, 

–  szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, 

e)  gospodarki pasiecznej; 

2)   udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych; 

3)   organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć 

upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących 

produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego; 

4)   sporządzania: 
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a)  opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych, 

b)  analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, 

c)  oceny użyteczności maszyn rolniczych, 

d)  planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych, 

e)  planów rolno-środowiskowych, 

f)  planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub 

planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych; 

5)   wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o 

przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z 

funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych; 

6)   objętym pomocą finansową przyznawaną na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym usługi w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.). 

5. Jednostki doradztwa rolniczego wykonują zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, 

samodzielnie. 

Art. 5. 

 1. Ośrodki wojewódzkie realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego: 

1)   zgodnie z przygotowanymi sposobami działania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1; 

2)   uwzględniając kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach 

rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalanych przez właściwe organy samorządu 

terytorialnego. 

2. Jednostki doradztwa rolniczego przy realizacji zadań współpracują z: 

1)   Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

2)    Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa; 

3)    (uchylony); 

4)   Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych; 

5)   bankami, w szczególności bankami spółdzielczymi, bankami zrzeszającymi banki 

spółdzielcze oraz izbą gospodarczą zrzeszającą banki spółdzielcze; 

6)   izbami rolniczymi oraz Krajową Radą Izb Rolniczych; 
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<6a) Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe; 

6b) dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich;> 

7)   Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie; 

8)   placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych 

wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy; 

9)   lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości; 

10)  szkołami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi
(1)

 i placówkami 

naukowymi Polskiej Akademii Nauk; 

11)  organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego; 

12)  związkami zawodowymi i społeczno-zawodowymi organizacjami rolników; 

13)  zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i zagranicznymi instytucjami 

wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich; 

14)  środkami masowego przekazu. 

 

Art. 11. 

1. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach 

środków pochodzących z: 

1)   dotacji budżetowych; 

2)   przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; 

3)   przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów, spadków, 

środków finansowych pochodzenia zagranicznego oraz odsetek od wolnych środków 

przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych[.] <;> 

<4) funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650 i 651), 

przeznaczonych na zwrot zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 58 

ust. 3 pkt 6 tej ustawy.> 

2. Jednostki doradztwa rolniczego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe na 

wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, w 

tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek, oraz na wykonywanie 

zadań w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1a. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeznacza się na finansowanie 

działalności jednostki doradztwa rolniczego. 
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3a. Ośrodki wojewódzkie mogą otrzymywać dotacje podmiotowe z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o 

których mowa w art. 4 ust. 2. 

<3b. Środki finansowe, o których mowa w  ust. 1 pkt 4, przekazuje się jednostce 

doradztwa rolniczego na podstawie umowy zawartej przez dyrektora jednostki 

doradztwa rolniczego z  Dyrektorem Generalnym Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe, w których zostaną ustalone zasady zwrotu 

zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków 

doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości 

odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 

1995 r. – Prawo łowieckie i są przeznaczane na zwiększenie funduszu wynagrodzeń 

jednostki.> 

4. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi 

w przepisach o rachunkowości. 

 


