
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Łyczaka 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 listopada 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 22 czerwca 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy z dnia 13 października 1995 r – 

Prawo łowieckie, w zakresie nowelizacji przepisów w art. 46–59, tj. rozdziału „Szkody łowieckie”. 

Nowelizacja ta miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Termin ten jednak na mocy art. 23 pkt 2 

ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 

2017 (DzU z dnia 8 grudnia 2016 r. poz. 1984) został przesunięty na dzień 1 stycznia 2018 r. Zapowiadanej 

nowelizacji oczekują środowiska rolników, leśników i myśliwych, a także inne branże działające w otoczeniu 

łowiectwa, np. w zakresie przetwórstwa dziczyzny czy wytwórstwa zaopatrującego działalność łowiecką. 

Zgodnie ze wskazaną powyżej nowelizacją miał zostać utworzony specjalny Fundusz Odszkodowawczy 

jako podstawowy fundusz celowy, z którego wypłacane byłyby odszkodowania za szkody w płodach  

i uprawach rolnych wyrządzone przez zwierzynę. Oględziny i szacowanie tych szkód miałyby być 

dokonywane przez przedstawicieli wojewodów przy współudziale właścicieli lub posiadaczy gruntów rolnych 

oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Niestety według aktualnej wiedzy w województwie 

kujawsko-pomorskim nie ma pomysłu na wprowadzenie przedmiotowych uregulowań w życie. Bardzo 

poważne obawy budzi fakt, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich 

przestaną przyjmować zgłoszenia tych szkód, gdyż nie będą do tego upoważnieni, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Służby Wojewody zaś nie będą przygotowane do realizacji nowych zadań w przedmiotowym 

zakresie. 

W dalszym ciągu trwają prace nad ostatecznym kształtem nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie,  

w ramach których Minister Środowiska powołał odrębny zespół mający za zadanie wypracowanie 

ostatecznego modelu w zakresie m.in. procedury szacowania szkód i wypłaty odszkodowań. Prace zespołu 

nadal trwają i na dzień dzisiejszy nie są znane wyniki tychże prac. 

Mając powyższe na uwadze, proszę o udzielenie odpowiedzi na 2 pytania. 

W jaki sposób Ministerstwo Środowiska zamierza rozwiązać od dnia 1 stycznia 2018 r. problem 

szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę w płodach i uprawach rolnych oraz wypłaty odszkodowań 

za te szkody? 

Czy Ministerstwo Środowiska rozważało włączenie w proces odwoławczy starosty powiatowego celem 

uniknięcia obciążania budżetu państwa wydatkami, które związane by były z systemem mającym rozpocząć 

funkcjonowanie od dnia 1 stycznia roku 2018? 

Nadto z treści orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. uchylającego art. 27 ust. 1  

w związku z art. 26 ustawy o prawie łowieckim jako niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3  

i art. 31 ust. 3 konstytucji wynika, że Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin 18 miesięcy na unormowanie 

przedmiotowej kwestii. Niestety sprawa nie została uregulowana. Sytuacja ta spowodowała znaczne 

utrudnienia w bieżącym normowaniu sytuacji obwodów łowieckich (granic, powierzchni, likwidacji) przez 

sejmiki wojewódzkie jak również we wdrażaniu rozwiązań prawnych w zakresie ochrony interesów 

właścicieli nieruchomości objętych granicami obwodu łowieckiego. 

W związku z powyższym proszę o informację, na kiedy Ministerstwo Środowiska planuje unormowanie 

regulacji zawartych w ustawie – Prawo łowieckie zgodnie ze wskazaniami Trybunału Konstytucyjnego. 

Z poważaniem 

Józef Łyczak 

 


