
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Stanisława Gorczycę, Stanisława Hodorowicza  

i Leszka Czarnobaja 

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie nałożono na myśliwego obowią-

zek „posiadania przy sobie” podczas wykonywania polowania legitymacji członkowskiej PTŁ, pozwolenia na 

posiadanie broni oraz pisemnego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. 

Zmodyfikowano w tym względzie art. 42, dodano po nim art. 42a–42e. Jednocześnie w art. 51 ust. 1 

pktach 6 i 7 wprowadzono sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku posiadania przy sobie wymaganych do-

kumentów oraz – niejako przy okazji – dodano sankcje za „niedokonywanie wymaganych wpisów w upo-

ważnieniu do wykonywania polowania”. W nowelizowanej w 2004 r. ustawie zmodyfikowano także w pew-

nym zakresie zapisy dotyczące uprawnień funkcjonariuszy Państwowej Straży Łowieckiej. Zapisy te jednak 

nie uzupełniły uprawnień strażników w związku z przytoczonymi wcześniej obowiązkami myśliwego. 

W kilkunastu punktach art. 39 ust. 2 ustawy – Prawo łowieckie następuje wyliczenie uprawnień strażni-

ków Państwowej Straży Łowieckiej w trakcie wykonywania przez nich zadań. Między innymi posiadają oni 

prawo, po pierwsze, do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia 

w celu ustalenia ich tożsamości; po drugie, do zatrzymania i dokonywania kontroli środków transportu 

w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku i przegląda-

nia zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykro-

czenia. 

W zapisach ustawy nie ma zapisu dającego strażnikom prawo do kontrolowania osób uprawnionych do 

wykonywania polowania pod kątem posiadania przez nich wymaganych dokumentów, w sytuacji kiedy nie 

zachodzi podejrzenie popełnienia przez nich przestępstwa. Nie sposób zatem oprzeć się chęci zadania takiego 

pytania: któż, skoro nie funkcjonariusze Państwowej Straży Łowieckiej, oraz w oparciu o jaką podstawę 

prawną, posiada uprawnienie do żądania od osoby wykonującej polowanie indywidualne okazania do wglądu 

dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 8 ustawy – Prawo łowieckie? 

Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem zmiany ustawy – Prawo łowieckie. Stąd 

takie oświadczenie dotyczące łowiectwa i zwrócenie uwagi na, jak nam się wydaje, pewną lukę prawną. 
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