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Zarząd Główny
Polskiego Związku Łowieckiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 11 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r Nr
5, poz 24 ze zm.) uprzejmie proszę o udzielenie informacji dotyczących porozumienia zawartego w dniu 25
stycznia 2013 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a Przewodniczącym Zarządu
Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego wzoru
rocznego planu łowieckiego w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18
grudnia 2013 r. zmieniającego Rozporządzenie z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów
łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, poprzez odpowiedź na następujące pytania:

1. Rozporządzenie MŚ nie wymienia obowiązku wprowadzenia do planu szczegółowej informacji o
szacunkowej liczebności zwierząt na dzień 10 marca roku poprzedzającego rok gospodarczy w podziale na
płeć, klasy i zwierzęta poniżej 1 roku życia, a zmiana z dnia 18 grudnia 2013 r. w ogóle nie dotykała tej
problematyki. Pomimo tego wzór planu uległ zmianie w stosunku do lat poprzednich poprzez  wprowadzenia
informacji w kol. 9 o liczebności zwierząt poniżej 1 roku życia. Jaki był z punktu widzenia PZŁ cel tej zmiany,
jeżeli dane te nie są następnie wykorzystywane w żadnej innej kolumnie wzoru planu oraz na podstawie
jakiego zapisu Rozporządzenie MŚ z dnia 13 listopada 2007 r. został on do wzoru druku planu dodany?

2. W poprzednim wzorze druku planu wpisywało się przyrost roku bieżącego (cielęta, koźlęta, warchlaki, itd.),
a w nowym druku tej informacji nie wpisuje się w ogóle. Jaki był z punktu widzenia PZŁ cel rezygnacji z
wpisywania do planu tej informacji, powodującej konieczność planowania pozyskanie tylko z głowy, a nie na
podstawie danych wprowadzanych do druku planu oraz na podstawie jakiego zapisu Rozporządzenie MŚ z
dnia 13 listopada 2007 r. została ta informacja z wzoru druku planu usunięta?

3. Nowy wzór druku rocznego plany łowieckiego wprowadza planowanie dzików w podziale m.in. na odyńce.
Jaki był z punktu widzenia PZŁ cel wyszczególnienia w planie odyńców, jeżeli pojęcia tego nie używa
Rozporządzenie MŚ z dnia 13 listopada 2007 r. i gdzie należy szukać definicji odyńca, żeby móc kwalifikować
w planie oraz w pozyskani dziki do tej pozycji?

4. Rozporządzenie MŚ z dnia 16 marca 2005 r.w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
wymienia wśród dzików wycinki. Zgodnie z załącznikiem do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r.
dzikiem wycinkiem jest samiec w 3-4 roku życia. W jaki sposób z punktu widzenia PZŁ należy kwalifikować w
planie oraz w pozyskaniu dziki wycinki i na jakiej podstawie prawnej?

5. Jaki był z punktu widzenia PZŁ cel pominięcia we wzorze druku planu pozyskania dzików wg podziału
określonego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającego Rozporządzenie z
dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów
hodowlanych, czyli osobniki męskie, lochy, pozostałe żeńskie i warchlaki i czy zdaniem PZŁ uprawnione jest
zastąpienie takiego podziału określonego w/w Rozporządzeniem podziałem dzików na odyńce, lochy,
pozostałe i warchlaki?

6. Czy dziki pozostałe określone w nowym wzorze druku rocznego planu łowieckiego są to tylko dziki płci
żeńskiej, co sugerowałoby Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającego
Rozporządzenie z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich
planów hodowlanych, czy też również dziki płci męskiej, a jeżeli to drugie to gdzie można zapoznać się z
definicją dzików "pozostałych" stosowanych we nowym wzorze druku planu, dla właściwego  ich kwalifikowania
w planie oraz w pozyskaniu?     
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7. Czy organa Polskiego Związku Łowieckiego wymagają od kół łowieckich stosowania w planowaniu
łowieckim wzoru druku planu wynikającego z porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2013 r. pomiędzy
Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku
Łowieckiego, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Darz Bór

Piotr Gawlicki
Redaktor naczelny
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