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Dz.U. 1995 Nr 147 poz. 713

Opr acowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r .
poz. 1226, 1247, z 2014 r .
poz. 228, 951.

USTAWA
z dnia 13 SDĨG]LHUQLND 1995 r.
Prawo áRZLHFNLH

5R]G]LDá 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
àRZLHFWZR jako element ochrony ĞURGRZLVND przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza RFKURQĊ ]ZLHU]ąW áRZQ\FK (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami
w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, OHĞQHM i
rybackiej.
Art. 2.
=ZLHU]ĊWD áRZQH w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, VWDQRZLą ZáDVQRĞü
Skarbu 3DĔVWZD
Art. 3.
Celem áRZLHFWZD jest:
1) ochrona, zachowanie UyĪQRURGQRĞFL i gospodarowanie populacjami zwieU]ąW áRZQ\FK
2) ochrona i NV]WDáWRZDQLH ĞURGRZLVND przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
3) uzyskiwanie PRĪOLZLH wysokiej kondycji osobniczej i MDNRĞFL trofeów oraz
ZáDĞFLZHM OLF]HEQRĞFL populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy
zachowaniu równowagi ĞURGRZLVND przyrodniczego;
4) VSHáQLDQLH potrzeb VSRáHF]Q\FK w zakresie uprawiania P\ĞOLVWZD kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury áRZLHFNLHM
Art. 4.
1. Gospodarka áRZLHFND jest to G]LDáDOQRĞü w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny.
2. Polowanie oznacza:
1) tropienie, strzelanie z P\ĞOLZVNLHM broni palnej, áRZLHQLH sposobami dozwolonymi zwierzyny Ī\ZHM
2) áRZLHQLH zwierzyny przy pomocy ptaków áRZF]\FK za ]JRGą ministra ZáaĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND
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– ]PLHU]DMąFH do ZHMĞFLD w jej posiadanie.
3. .áXVRZQLFWZR oznacza G]LDáDQLH ]PLHU]DMąFH do wejĞFLD w posiadanie zwierzyny w sposób QLHEĊGąF\ polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszF]DOQRĞFL polowania.
Art. 5.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND po ]DVLĊJQLĊFLX opinii ministra ZáDĞFLZego do spraw rolnictwa oraz 3DĔVWZRZHM Rady Ochrony Przyrody i Polskiego
=ZLą]NX àRZLHFNLHJR ustali, w drodze UR]SRU]ąG]HQLD OLVWĊ gatunków ]ZLHU]ąW
áRZQ\FK XZ]JOĊGQLDMąF SRG]LDá na ]ZLHU]\QĊ SáRZą JUXEą GUREQą oraz GUDSLHĪQiki.
5R]G]LDá 2
Organy administracji w zakresie áRZLHFWZD
Art. 6.
Naczelnym organem administracji U]ąGRZHM w zakresie áRZLHFWZD jest minister
ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND
Art. 7.
-HĪHOL ustawa nie stanowi inaczej, DGPLQLVWUDFMĊ w zakresie áRZLHFWZD sprawuje
VDPRU]ąG województwa jako zadanie z zakresu administracji U]ąGRZHM
5R]G]LDá 3
Zasady gospodarki áRZLHFNLHM
Art. 8.
1. Gospodarka áRZLHFND prowadzona jest w obwodach áRZLHFNLFK przez dzierĪDZFyZ lub ]DU]ąGFyZ
2. 2GVWU]Dá\ redukcyjne ]ZLHU]ąW áRZQ\FK w parkach narodowych i rezerwatach,
prowadzone w oparciu o przepisy o ochronie przyrody, RGE\ZDMą VLĊ na zasadach RNUHĞORQ\FK w ustawie i zgodnie z RERZLą]XMąF\PL okresami ochronnymi
i kryteriami selekcji.
3. Gospodarka áRZLHFND prowadzona jest na zasadach RNUHĞORQ\FK w ustawie, w
oparciu o roczne plany áRZLHFNLH i wieloletnie áRZLHFNLH plany hodowlane.
3a. Roczne plany áRZLHFNLH VSRU]ąG]DQH Vą przez G]LHUĪDZFyZ obwodów áRZLHckich, po ]DVLĊJQLĊFLX opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i SRGOHJDMą
zatwierdzeniu przez ZáDĞFLZHJR QDGOHĞQLF]HJR 3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa
/HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH w uzgodnieniu z Polskim =ZLą]NLHP àRZLHFNLP
3b. Roczne plany áRZLHFNLH w obwodach Z\áąF]RQ\FK z Z\G]LHUĪDZLHQLD sporzą
dzane Vą przez ich ]DU]ąGFyZ i SRGOHJDMą zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji 3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH
3c. Roczne plany áRZLHFNLH dla:
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1) obwodów áRZLHFNLFK JUDQLF]ąF\FK z parkami narodowymi opiniowane Vą
dodatkowo przez dyrektora parku narodowego;
2) obwodów áRZLHFNLFK na terenie których ]QDMGXMą VLĊ REUĊE\ hodowlane,
opiniowane Vą dodatkowo, w zakresie pozyskania SLĪPDND i á\VNL przez
uprawnionych do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985
r. o rybactwie ĞUyGOąGRZ\P (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z SyĨQ
zm.1)).
3d. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub uzgodnienia w FDáRĞFL lub F]ĊĞFL
rocznego planu áRZLHFNLHJR zainteresowanemu SU]\VáXJXMH RGZRáDQLH odpowiednio do dyrektora regionalnej dyrekcji lub Dyrektora Generalnego PaĔ
stwowego Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH
3e. Wieloletnie áRZLHFNLH plany hodowlane VSRU]ąG]DMą dyrektorzy regionalnych
dyrekcji 3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH w uzgodnieniu
z PDUV]DáNDPL województw i Polskim =ZLą]NLHP àRZLHFNLP
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáaĞFLZ\P do spraw rolnictwa, po ]DVLĊJQLĊFLX opinii Polskiego =ZLą]NX àowieckiego, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZ\ sposób VSRU]ąG]ania rocznych planów áRZLHFNLFK i wieloletnich áRZLHFNLFK planów hodowlanych
dla VąVLDGXMąF\FK ze VREą obwodów áRZLHFNLFK o ]EOLĪRQ\FK warunkach
przyrodniczych (rejonów hodowlanych) oraz sposób zatwierdzania rocznych
planów áRZLHFNLFK XZ]JOĊGQLDMąF ]DVDGĊ optymalnego gospodarowania populacjami ]ZLHU]ąW áRZQ\FK oraz ochrony lasu przed szkodami Z\U]ąG]DQ\PL
przez te ]ZLHU]ĊWD
Art. 9.
1. Ochrona zwierzyny – poza zasadami RNUHĞORQ\PL w przepisach o ochronie
przyrody – obejmuje tworzenie warunków bezpiecznego bytowania zwierzyny,
a w V]F]HJyOQRĞFL
1) zwalczanie NáXVRZQLFWZD i wszelkich zjawisk szkodnictwa áRZLHFNLHJR
2) zakaz – poza polowaniami i RGáRZDPL sprawdzianami pracy psów myĞOLZVNLFK a WDNĪH szkoleniami ptaków áRZF]\FK i psów P\ĞOLZVNLFK organizowanymi przez Polski =ZLą]HN àRZLHFNL – SáRV]HQLD chwytania,
przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
3) zakaz wybierania i posiadania jaj i SLVNOąW wyrabiania i posiadania wydmuszek oraz niszczenia legowisk, nor i gniazd ptasich;
4) zakaz VSU]HGDĪ\ transportu w celu VSU]HGDĪ\ przetrzymywania w celu
VSU]HGDĪ\ oraz oferowania do VSU]HGDĪ\ Ī\Z\FK lub martwych ]ZLHU]ąW
áRZQ\FK jak UyZQLHĪ wszelkich áDWZR rozpoznawalnych F]ĊĞFL lub produktów uzyskanych z tych ]ZLHU]ąW z Z\MąWNLHP tych ]ZLHU]ąW áRZQ\FK
które ]RVWDá\ pozyskane zgodnie z prawem lub nabyte w inny legalny sposób.
2. Starosta PRĪH Z\UD]Lü ]JRGĊ na okres do 6 PLHVLĊF\ na przetrzymywanie
zwierzyny, osobie, która ZHV]áD w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wy1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.
1228 i Nr 200, poz. 1322 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1158.
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padku lub innego uszkodzenia FLDáD zwierzyny, PDMąF na uwadze SRWU]HEĊ podMĊFLD koniecznej opieki i leczenia. Zwierzyna ta powinna QDVWĊSQLH E\ü przekazana uprawnionym podmiotom w celu dalszej hodowli.
3. Do celów hodowlanych, w tym eksportu, oraz celów naukowych dozwolone
jest áRZLHQLH zwierzyny Ī\ZHM Z\áąF]QLH w sieci i QLHUDQLąFH SXáDSNL w tym
SXáDSNL QLHFKZ\WDMąFH za NRĔF]\QĊ
Art. 9a.
1. 0DUV]DáHN województwa, po ]DVLĊJQLĊFLX opinii Polskiego =ZLą]NX àRZLHckiego, PRĪH ]H]ZROLü na RGVWĊSVWZR od zakazu SáRV]HQLD ]ZLHU]ąW áRZQ\FK
Zezwolenie PRĪH E\ü wydane w przypadku braku UR]ZLą]DĔ alternatywnych
oraz MHĪHOL nie jest szkodliwe dla zachowania we ZáDĞFLZ\P stanie ochrony
dziko Z\VWĊSXMąF\FK populacji ]ZLHU]ąW áRZQ\FK
2. Zezwolenie jest wydawane na wniosek, który zawiera:
1) LPLĊ nazwisko i adres albo QD]ZĊ i VLHG]LEĊ wnioskodawcy;
2) cel wykonania F]\QQRĞFL
3) QD]ZĊ gatunku lub gatunków w MĊ]\NX polskim i áDFLĔVNLP których EĊGą
GRW\F]\ü te F]\QQRĞFL
4) RNUHĞOHQLH sposobu, miejsca i czasu wykonywania F]\QQRĞFL oraz wynikaMąF\FK z tego ]DJURĪHĔ
5) wskazanie podmiotu, który wykona F]\QQRĞFL
3. Zezwolenie zawiera:
1) LPLĊ nazwisko i adres albo QD]ZĊ i VLHG]LEĊ wnioskodawcy;
2) QD]ZĊ gatunku lub gatunków w MĊ]\NX polskim i áDFLĔVNLP których EĊGą
GRW\F]\ü F]\QQRĞFL
3) wskazanie sposobu, miejsca i czasu SáRV]HQLD oraz podmiotów wykonywaMąF\FK WĊ F]\QQRĞü
4) RNUHĞOHQLH warunków realizacji wynikająF\FK z potrzeb ochrony populacji
gatunków ]ZLHU]ąW áRZQ\FK i ich siedlisk w rejonie wykonywania czynnoĞFL
5) wskazanie podmiotów uprawnionych do wykonania kontroli realizacji wydanego zezwolenia w terenie;
6) RNUHĞOHQLH terminu ]áRĪHQLD PDUV]DáNRZL województwa informacji o wykorzystaniu zezwolenia.
4. 0DUV]DáHN województwa dokonuje kontroli VSHáQLDQLD warunków RNUHĞORQ\FK
w wydanych przez siebie zezwoleniach, o których mowa w ust. 1. Przepisy art.
44 ust. 6–12 stosuje VLĊ odpowiednio.
5. 0DUV]DáHN województwa do dnia 30 czerwca NDĪGHJR roku VNáDGD ministrowi
ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND raport o wydanych w roku poprzednim zezwoleniach, o których mowa w ust. 1, ]DZLHUDMąF\ informacje, o których mowa
w ust. 3 pkt 2–5, a WDNĪH LQIRUPDFMĊ o wykorzystaniu ]H]ZROHĔ oraz wynikach
kontroli VSHáQLDQLD warunków okUHĞORQ\FK w tych zezwoleniach.
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Art. 10.
1. Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich PLHV]DĔFyZ wymaga
zezwolenia starosty ZáDĞFLZHJR ze Z]JOĊGX na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby ]DPLHU]DMąFHM prowaG]Lü WDNą KRGRZOĊ lub XWU]\P\ZDü takiego psa.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P
do spraw ĞURGRZLVND po ]DVLĊJQLĊFLX opinii =ZLą]NX Kynologicznego w Polsce oraz Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
warunki i sposób hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieV]DĔFyZ ELRUąF pod XZDJĊ NRQLHF]QRĞü zapewnienia EH]SLHF]HĔVWZD ludzi
oraz, w odpowiednim zakresie, EH]SLHF]HĔVWZD ]ZLHU]ąW
3. W przypadku QLHVSHáQLHQLD Z\PDJDĔ RNUHĞORQ\FK w przepisach wydanych na
podstawie ust. 2 starosta odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust.
1.
4. Przepis ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio do FRIQLĊFLD zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1.
5. Organem ZáDĞFLZ\P w sprawie FRIQLĊFLD zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
jest starosta ZáDĞFLZ\ ze Z]JOĊGX na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich PLHV]DĔFyZ
6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich PLHV]DĔFyZ
7. 5R]VWU]\JQLĊFLD w sprawie wydania zezwolenia oraz FRIQLĊFLD zezwolenia, o
którym mowa w ust. 1, Vą podejmowane w formie decyzji administracyjnej.
Art. 11.
1. àRZLHFWZR jest prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami XĪ\WNRZDQLD
terenów rolnych, OHĞQ\FK i rybackich, w warunkach VWDáHJR polepszania zwierzynie ĞURGRZLVND jej bytowania.
2. Gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w V]F]HJyOQRĞFL
1) tworzenia VWDá\FK i okresowych RVáRQ dla zwierzyny (lasy, zadrzewienia,
zakrzewienia, remizy, RVáRQ\ miejsc OĊJRZ\FK 
2) wzbogacania naturalnej bazy ĪHURZHM dla zwierzyny w lasach;
3) zachowania LVWQLHMąF\FK naturalnych zbiorników wodnych, rekonstrukcji i
tworzenia nowych;
4) racjonalnego stosowania ĞURGNyZ chemicznych w rolnictwie i OHĞQLFWZLH
5) stosowania terminów i technik agrotechnicznych QLH]DJUDĪDMąF\FK bytowaniu zwierzyny na danym terenie;
6) utrzymywania korytarzy FLąJyZ ekologicznych dla zwierzyny;
7) utrzymywania struktury wiekowej i SáFLRZHM oraz OLF]HEQRĞFL populacji
zwierzyny ZáDĞFLZ\FK dla zapewnienia równowagi ekosystemów oraz realizacji JáyZQ\FK celów gospodarczych w rolnictwie, OHĞQLFWZLH i rybactwie;
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8) ochrony zwierzyny przed ]DJURĪHQLHP ruchu pojazdów samochodowych
na drogach krajowych i wojewódzkich.
3. ']LHUĪDZF\ i ]DU]ąGF\ obwodów áRZLHFNLFK oraz wójtowie (burmistrzowie,
prezydenci miast) i QDGOHĞQLF]RZLH 3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy
3DĔVWZRZH ZVSyáG]LDáDMą w sprawach ]ZLą]DQ\FK z zagospodarowaniem obwodów áRZLHFNLFK w V]F]HJyOQRĞFL w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.
Art. 12.
']LHUĪDZF\ i ]DU]ąGF\ obwodów áRZLHFNLFK PRJą po uzyskaniu zgody ZáDĞFLFLela, posiadacza lub ]DU]ąGF\ gruntu, Z\]QDF]Dü i R]QDNRZ\ZDü zakazem ZVWĊSX
obszary VWDQRZLąFH ostoje zwierzyny oraz Z]QRVLü XU]ąG]HQLD ]ZLą]DQH z prowadzeniem gospodarki áRZLHFNLHM
Art. 13.
']LHUĪDZF\ i ]DU]ąGF\ obwodów áRZLHFNLFK RERZLą]DQL Vą GRNDUPLDü ]ZLHU]\QĊ
]ZáDV]F]D w okresach Z\VWĊSRZDQLD niedostatku ĪHUX naturalnego oraz wówczas,
gdy w sposób istotny PRĪH to ZSá\Qąü na zmniejszenie szkód Z\U]ąG]DQ\FK przez
]ZLHU]\QĊ w uprawach i SáRGDFK rolnych oraz w gospodarce OHĞQHM
Art. 14.
']LHUĪDZF\ i ]DU]ąGF\ obwodów áRZLHFNLFK oraz ZáDĞFLFLHOH posiadacze i ]DU]ądcy gruntów Vą RERZLą]DQL ]DZLDGRPLü ZáDĞFLZ\ organ 3DĔVWZRZHM Inspekcji Weterynaryjnej 2) lub XU]ąG gminy albo QDMEOLĪV]\ ]DNáDG leczniczy dla ]ZLHU]ąW o doVWU]HĪRQ\FK objawach chorób ]ZLHU]ąW Ī\MąF\FK wolno.
Art. 15.
1. Zwierzyna pozyskana w obwodzie áRZLHFNLP zgodnie z przepisami prawa stanowi ZáDVQRĞü G]LHUĪDZF\ lub ]DU]ąGF\ obwodu áRZLHFNLHJR a na terenach
QLHZFKRG]ąF\FK w VNáDG obwodów áRZLHFNLFK – ZáDVQRĞü Skarbu 3DĔVWZD
2. Zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi ZáDVQRĞü Skarbu 3DĔVWZD
3. Osoby Z\NRQXMąFH polowanie PRJą RGVWąSLRQą im ]ZLHU]\QĊ VSRĪ\WNRZDü
ZHGáXJ ZáDVQHJR uznania, z Z\áąF]HQLHP RGSU]HGDĪ\
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wyVRNRĞü ekwiwalentu za ]ZLHU]\QĊ bezprawnie SR]\VNDQą podmioty ZáDĞFLZH
do zagospodarowania w imieniu Skarbu 3DĔVWZD bezprawnie pozyskanej zwierzyny, pobrania ĞURGNyZ SRFKRG]ąF\FK ze VSU]HGDĪ\ tusz oraz QDOHĪQHJR
ekwiwalentu, XZ]JOĊGQLDMąF sposób pozyskiwania zwierzyny, jej gatunek, wieORNURWQRĞü wDUWRĞFL rynkowej tuszy, a w przypadku samców zwierzyny SáRZHM
WDNĪH jej ZDUWRĞü WURIHDOQą

2)

Obecnie: Inspekcji Weterynaryjnej.
2014-10-21

©Kancelaria Sejmu

s. 7/36

Art. 16.
1. Zabrania VLĊ chowu i hodowli ]DPNQLĊWHM ]ZLHU]ąW áRZQ\FK z Z\MąWNLHP baĪDQWD oraz ]ZLHU]ąW uznanych za ]ZLHU]ĊWD gospodarskie na podstawie RGUĊbnych przepisów.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH Z\GDü ]JRGĊ na chów i KRGRZOĊ
]DPNQLĊWą ]ZLHU]ąW áRZQ\FK QLHEĊGąF\FK ]ZLHU]ĊWDPL gospodarskimi do celów
EDGDĔ naukowych, dydaktyki, ]DVLHGOHĔ lub eksportu zwierzyny Ī\ZHM
5R]G]LDá 4
']LDáDOQRĞü gospodarcza w zakresie áRZLHFWZD
Art. 17. (uchylony).
Art. 18.
1. 3U]HGVLĊELRUFD SRGHMPXMąF\ i Z\NRQXMąF\ G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą SROHJDMąFą
na ĞZLDGF]HQLX XVáXJ turystycznych REHMPXMąF\FK polowania wykonywane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za JUDQLFą jest RERZLą]any VSHáQLDü QDVWĊSXMąFH warunki:
1) XVWDQRZLü RERZLą]NRZH zabezpieczenie PDMąWNRZH URV]F]HĔ osób trzecich
z W\WXáX niewykonania lub QLHQDOHĪ\WHJR wykonania ]RERZLą]DQLD przez
SU]HGVLĊELRUFĊ
2) ]áRĪ\ü z wynikiem pozytywnym egzamin ze ]QDMRPRĞFL zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody lub ]DWUXGQLDü RVREĊ VSHáQLaMąFą ten warunek;
3) VNáDGDü ZáDĞFLZHPX PDUV]DáNRZL województwa, przed XSá\ZHP terminu
RERZLą]\ZDQLD poprzedniej umowy albo blokady ĞURGNyZ finansowych na
rachunku bankowym, RU\JLQDá\ dokumentów SRWZLHUG]DMąF\FK zawarcie
kolejnej umowy, albo dokonanie kolejnej blokady ĞURGNyZ finansowych, o
których mowa w ust. 3.
2. Warunkiem wykonywania G]LDáDOQRĞFL o której mowa w ust. 1, jest UyZQLHĪ
QLHNDUDOQRĞü SU]HGVLĊELRUF\ i osób NLHUXMąF\FK jego G]LDáDOQRĞFLą za XP\ĞOQH
SU]HVWĊSVWZR RNUHĞORQH w art. 52 i art. 53 oraz SU]HVWĊSVWZR przeciwko obrotowi gospodarczemu.
3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, polega na:
1) zawarciu umowy ubezpieczenia RGSRZLHG]LDOQRĞFL cywilnej za szkody wyU]ąG]RQH w ]ZLą]NX z wykonywaniem G]LDáDOQRĞFL albo
2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo
3) blokadzie ĞURGNyZ finansowych na rachunku bankowym, na rzecz ZáDĞFiwego VDPRU]ąGX województwa, w Z\VRNRĞFL 4% rocznego przychodu z
tyWXáX wykonywania przez SU]HGVLĊELRUFĊ G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, o której mowa w ust. 1, uzyskanego w roku obrotowym SRSU]HG]DMąF\P rok
zawarcia umowy, jednak nie mniej QLĪ UyZQRZDUWRĞü w ]áRW\FK 20 000 euro obliczona ZHGáXJ ĞUHGQLHJR kursu walut obcych RJáDV]DQHJR przez Na-

2014-10-21

©Kancelaria Sejmu

s. 8/36

rodowy Bank Polski ostatniego dnia PLHVLąFD SRSU]HG]DMąFHJR PLHVLąF w
którym ]RVWDáD dokonana blokada ĞURGNyZ
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD miQLPDOQą Z\VRNRĞü sumy gwarancji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, XZ]JOĊdQLDMąF zakres wykonywanej przez SU]HGVLĊELRUFyZ G]LDáDOQRĞFL
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw ĞURGRZLVND po ]DVLĊJQLĊFLX opinii Polskiej Izby
8EH]SLHF]HĔ RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZ\ zakres ubezpieczenia RERZLą]NRZHJR o którym mowa w ust. 3 pkt 1, termin powstania oboZLą]NX ubezpieczenia oraz PLQLPDOQą VXPĊ JZDUDQF\MQą ELRUąF w szczególQRĞFL pod XZDJĊ VSHF\ILNĊ wykonywanej G]LDáDOQRĞFL
Art. 19. (uchylony).
Art. 20. (uchylony).
Art. 21.
1. Egzamin ze ]QDMRPRĞFL wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody
przeprowadza komisja egzaminacyjna SRZRáDQD przez ministra ZáDĞFLZHJR do
spraw ĞURGRZLVND
2. =áRĪHQLH z pozytywnym wynikiem egzaminu, o którym mowa w ust. 1, komisja
egzaminacyjna stwierdza ]DĞZLDGF]HQLHP
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) OLF]EĊ F]áRQNyZ komisji, o której mowa w ust. 1, oraz jej VNáDG tak aby w
VNáDG komisji ZFKRG]LáR
a) nie mniej QLĪ 3 F]áRQNyZ VSRĞUyG ekspertów z dziedziny ochrony przyrody, gospodarki áRZLHFNLHM oraz zasad posiadania i SRVáXJLZDQLD VLĊ
P\ĞOLZVNą EURQLą SDOQą
b) przedstawiciel ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND – jako przeZRGQLF]ąF\ komisji,
c) przedstawiciel Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR
d) przedstawiciel 3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH
2) dokumenty, jakie SU]HGNáDGD osoba XELHJDMąFD VLĊ o SU]\VWąSLHQLH do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, XPRĪOLZLDMąFH SHáQą LGHQW\ILNDFMĊ tej
osoby;
3) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 1, XZ]JOĊGQLaMąF REMĊFLH tym egzaminem sprawdzenia ]QDMRPRĞFL przepisów dotyczą
cych ochrony przyrody, gospodarki áRZLHFNLHM oraz posiadania i SRVáXJiwania VLĊ P\ĞOLZVNą EURQLą SDOQą
4) wzór ]DĞZLDGF]HQLD o którym mowa w ust. 2.
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Art. 22.
1. 3U]HGVLĊELRUFD Z\NRQXMąF\ G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą w zakresie obrotu zwieU]\Qą Ī\Zą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich F]ĊĞFLDPL z Z\áąF]HQLHP
VSU]HGDĪ\ dokonywanej przez G]LHUĪDZFyZ i ]DU]ąGFyZ obwodów áRZLHFNLFK
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest RERZLą]DQ\
1) SURZDG]Lü HZLGHQFMĊ skupu w NDĪdym punkcie skupu;
2) ]DSHZQLDü badania zwierzyny i PLĊVD zgodnie z przepisami o zwalczaniu
chorób ]DNDĨQ\FK ]ZLHU]ąW badaniu ]ZLHU]ąW U]HĨQ\FK i PLĊVD oraz Inspekcji Weterynaryjnej.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD zakres ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej wzór, NLHUXMąF VLĊ rodzajem wykonywanej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej w zakresie obrotu ]ZLHU]\Qą ĪyZą lub tuszami zwierzyny i ich F]ĊĞFLDPL
Art. 22a.
1. W przypadku stwierdzenia QDUXV]HĔ warunków wymaganych do prowadzenia
G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, o której mowa w art. 18 ust. 1, ZáDĞFLZ\ PDUV]DáHN
województwa wzywa SU]HGVLĊELRUFĊ do XVXQLĊFLD QDUXV]HĔ w wyznaczonym
terminie.
2. W przypadku QLHXVXQLĊFLD QDUXV]HĔ o których mowa w ust. 1, ZáDĞFLZ\ marV]DáHN województwa wydaje GHF\]MĊ o zakazie wykonywania G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, o której mowa w art. 18 ust. 1, przez okres 3 lat.
Art. 22b.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje VLĊ przepisy ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz.
672, z SyĨQ zm.3)).
5R]G]LDá 5
Obwody áRZLHFNLH
Art. 23.
1. Obwód áRZLHFNL stanowi obszar gruntów o FLąJáHM powierzchni, ]DPNQLĊWHM jego granicami, nie mniejszy QLĪ trzy W\VLąFH hektarów, na którego obszarze istQLHMą warunki do prowadzenia áRZLHFWZD
2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych Z]JOĊGDPL racjonalnej gospodarki áRZLHFNLHM i warunkami terenowymi, PRJą E\ü tworzone, za ]JRGą ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND obwody áRZLHFNLH o mniejszej powierzchni.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2013 r. poz. 675,
983 i 1036.
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Art. 24.
1. Obwody áRZLHFNLH G]LHOą VLĊ na obwody áRZLHFNLH OHĞQH i polne.
2. Obwód áRZLHFNL OHĞQ\ jest to obszar, w którym grunty OHĞQH VWDQRZLą co najmniej 40% ogólnej powierzchni tego obszaru.
3. Obwód áRZLHFNL polny jest to obszar, w którym grunty OHĞQH VWDQRZLą mniej QLĪ
40% ogólnej powierzchni tego obszaru.
Art. 25.
Obwody áRZLHFNLH Vą tworzone przy XZ]JOĊGQLHQLX QDVWĊSXMąF\FK zasad:
1) optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych gatunków zwierzyny;
2) unikania dzielenia zbiorników wodnych;
3) ustalania przebiegu granic po naturalnych lub Z\UDĨQ\FK znakach w terenie.
Art. 26.
W VNáDG obwodów áRZLHFNLFK nie ZFKRG]ą
1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z Z\MąWNLHP rezerwatów lub ich czĊ
ĞFL w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
2) tereny w granicach administracyjnych miast; MHĪHOL jednak granice te obejPXMą ZLĊNV]H obszary OHĞQH lub rolne, z obszarów tych PRĪH E\ü utworzony obwód áRZLHFNL lub PRJą E\ü one ZáąF]RQH do innych obwodów áowieckich;
3) tereny ]DMĊWH przez PLHMVFRZRĞFL niezaliczane do miast, w granicach obeMPXMąF\FK zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami
i ulicami oraz drogami ZHZQąWU] tych PLHMVFRZRĞFL
4) budowle, ]DNáDG\ i XU]ąG]HQLD tereny przeznaczone na cele VSRáHF]QH kultu religijnego, SU]HP\VáRZH handlowe, VNáDGRZH transportowe i inne cele
gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich RJURG]HĔ
Art. 27.
[3RG]LDáX na obwody áRZLHFNLH oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w
REUĊELH województwa ZáDĞFLZ\ sejmik województwa, w drodze XFKZDá\ po zaVLĊJQLĊFLX opinii ZáDĞFLZHJR dyrektora regionalnej dyrekcji 3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH i Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR a takĪH ZáDĞFLZHM izby rolniczej.]
2. -HĪHOL obwód áRZLHFNL ma VLĊ ]QDMGRZDü w obszarze ZLĊFHM QLĪ jednego województwa, XFKZDáĊ o której mowa w ust. 1, podejmuje sejmik województwa
ZáDĞFLZ\ dla SU]HZDĪDMąFHJR obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa ZáDĞFLZ\P dla SR]RVWDáHJR gruntu.
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3. 3RG]LDá na obwody áRZLHFNLH obszarów gruntów SR]RVWDMąF\FK w ]DU]ąG]LH organów wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz
zmiana granic tych obwodów odbywa VLĊ w porozumieniu z tymi organami.
Art. 28.
1. Obwody áRZLHFNLH Z\G]LHUĪDZLD VLĊ NRáRP áRZLHFNLP Polskiego =ZLą]NX
àRZLHFNLHJR z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 1a.
1a. Obwody áRZLHFNLH SRGOHJDMą Z\G]LHUĪDZLHQLX przez Polski =ZLą]HN àRZLHFNL
tylko wtedy, gdy ĪDGQH NRáR áRZLHFNLH nie jest zainteresowane ich G]LHUĪDZLeniem i tylko do czasu ]áRĪHQLD oferty przez NRáR áRZLHFNLH
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND po ]DVLĊJQLĊFLX opinii Polskiego
=ZLą]NX àRZLHFNLHJR PRĪH w drodze decyzji, Z\áąF]Dü obwody áRZLHFNLH z
Z\G]LHUĪDZLDQLD i SU]HND]Dü je na czas nie krótszy QLĪ 10 lat w ]DU]ąG z przeznaczeniem na RĞURGNL hodowli zwierzyny, w których – oprócz polowania –
realizowane Vą cele ]ZLą]DQH w V]F]HJyOQRĞFL z:
1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania áRZLVN ZGUDĪDQLHP nowych RVLąJQLĊü z zakresu áRZLHFWZD
2) prowadzeniem EDGDĔ naukowych;
3) odtwarzaniem populacji ]DQLNDMąF\FK gatunków ]ZLHU]ąW dziko Ī\MąF\FK
4) KRGRZOą rodzimych gatunków ]ZLHU]ąW áRZQ\FK w celu zasiedlania áRZLVN
5) KRGRZOą ]ZLHU]ąW áRZQ\FK szczególnie SRĪ\WHF]Q\FK w biocenozach leĞQ\FK
6) prowadzeniem V]NROHĔ z zakresu áRZLHFWZD
3. 2ĞURGNL hodowli zwierzyny PRJą E\ü prowadzone za ]JRGą ministra ZáDĞFiwego do spraw ĞURGRZLVND przez: 3DĔVWZRZH Gospodarstwo /HĞQH Lasy PaĔ
stwowe, Polski =ZLą]HN àRZLHFNL instytucje naukowo-dydaktyczne oraz inne
jednostki, które do dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy SURZDG]Lá\ takie RĞURGNL Prawo do prowadzenia RĞURGNyZ hodowli zwierzyny jest niezbywalne.
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND po ]DVLĊJQLĊFLX opinii Polskiego
=ZLą]NX àRZLHFNLHJR RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZH zasady
przekazywania w ]DU]ąG obwodów áRZLHFNLFK Z\áąF]RQ\FK z Z\G]LHUĪDZLania, XZ]JOĊGQLDMąF tryb SRVWĊSRZDQLD jednostkom, których zadania ustawowe
GDMą JZDUDQFMĊ realizacji celów, o których mowa w ust. 2.
Art. 29.
1. Obwody áRZLHFNLH Z\G]LHUĪDZLDMą na wniosek Polskiego =ZLą]NX àRZLHckiego, po ]DVLĊJQLĊFLX opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz ZáaĞFLZHM izby rolniczej:
1) obwody áRZLHFNLH OHĞQH – dyrektor regionalnej dyrekcji 3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH
2) obwody áRZLHFNLH polne – starosta, Z\NRQXMąF\ zadanie z zakresu administracji U]ąGRZHM
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3) obwody áRwieckie ]QDMGXMąFH VLĊ na terenie ZLĊFHM QLĪ jednego powiatu –
starosta powiatu, na terenie którego znajduje VLĊ QDMZLĊNV]D F]ĊĞü obwodu
áRZLHFNLHJR
1a. Obwód áRZLHFNL REHMPXMąF\ obszar gruntów SR]RVWDMąF\FK w ]DU]ąG]LH organów wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania PRĪH
E\ü Z\G]LHUĪDZLRQ\ NRáRP áRZLHFNLP za ]JRGą tych organów.
2. Obwody áRZLHFNLH Z\G]LHUĪDZLD VLĊ na czas nie krótszy QLĪ 10 lat. Po XSá\ZLH
tego okresu dotychczasowemu G]LHUĪDZF\ SU]\VáXJXMH SLHUZV]HĔVWZR w zawarciu umowy G]LHUĪDZ\ na dalszy okres.
3. W przypadku SRG]LDáX obwodu áRZLHFNLHJR dotychczasowemu G]LHUĪDZF\ lub
]DU]ąGF\ SU]\VáXJXMH prawo wyboru G]LHUĪDZ\ lub ]DU]ąG]DQLD jednym z obwodów áRZLHFNLFK SRZVWDá\FK z SRG]LDáX
4. W przypadku SRG]LDáX obwodu áRZLHFNLHJR lub zmiany jego granic QDVWĊSXMH
rozliczenie z jego dotychczasowym G]LHUĪDZFą lub ]DU]ąGFą z W\WXáX QDGSáDFonego czynszu G]LHUĪDZQHJR oraz QDNáDGyZ na zagospodarowanie, poniesionych w ostatnich 2 latach przed dokonaniem tego SRG]LDáX lub zmian. .ZRWĊ
XVWDORQą w rozliczeniu Z\SáDFD XVWĊSXMąFHPX G]LHUĪDZF\ lub ]DU]ąGF\ dzierĪDZFD lub ]DU]ąGFD nowo utworzonego obwodu áRZLHFNLHJR
5. Zasada RNUHĞORQD w ust. 4 RERZLą]XMH WDNĪH w przypadku Z\áąF]HQLD obwodu
áRZLHFNLHJR z Z\G]LHUĪDZLHQLD w trakcie trwania umowy G]LHUĪDZ\
6. W przypadku RNUHĞORQ\P w art. 28 ust. 1a i przekazaniu przez Polski =ZLą]HN
àRZLHFNL G]LHUĪDZLRQHJR obwodu áRZLHFNLHJR NRáX áRZLHFNLHPX QDVWĊSXMH
rozliczenie PLĊG]\ stronami REHMPXMąFH zwrot QDGSáDFRQHJR czynszu dzierĪDZQHJR QDNáDGyZ poniesionych na zagospodarowanie obwodu za okres
G]LHUĪDZ\ obwodu áRZLHFNLHJR przez Polski =ZLą]HN àRZLHFNL nie GáXĪV]\
jednak QLĪ 2 ostatnie lata.
Art. 29a.
1. Umowa G]LHUĪDZ\ obwodu áRZLHFNLHJR w V]F]HJyOQRĞFL powinna ]DZLHUDü
1) numer i SRZLHU]FKQLĊ obwodu áRZLHFNLHJR
2) obszar gruntów OHĞQ\FK i polnych ZFKRG]ąF\FK w VNáDG obwodu áRZLHckiego;
3) NDWHJRULĊ obwodu áRZLHFNLHJR
4) Z\VRNRĞü czynszu za G]LHUĪDZĊ obwodu áRZLHFNLHJR i termin jego SáDWQoĞFL
5) RERZLą]NL stron umowy;
6) zasady zastosowania RGVWU]DáX ]DVWĊSF]HJR
7) sposób i terminy UR]OLF]HĔ PLĊG]\ stronami umowy w przypadku jej rozZLą]DQLD
2. Umowa G]LHUĪDZ\ obwodu áRZLHFNLHJR ulega UR]ZLą]DQLX w przypadku:
1) Z\áąF]HQLD obwodu áRZLHFNLHJR z Z\G]LHUĪDZLHQLD
2) UR]ZLą]DQLD NRáD áRZLHFNLHJR
3) zgodnego RĞZLDGF]HQLD stron.

2014-10-21

©Kancelaria Sejmu

s. 13/36

3. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje VLĊ przepisy Kodeksu cywilnego GRW\F]ąFH G]LHUĪDZ\
Art. 30.
1. W przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu áRZLHckiego G]LHUĪDZF\ obwodów áRZLHFNLFK RERZLą]DQL Vą do XG]LDáX w kosztach
ochrony lasu przed ]ZLHU]\Qą
2. 8G]LDá w kosztach, o których mowa w ust. 1, XZ]JOĊGQLD VLĊ w Z\VRNRĞFL
czynszu za G]LHUĪDZĊ obwodu áRZLHFNLHJR przy czym XG]LDá ten przypada w
FDáRĞFL ZáDĞFLZHPX QDGOHĞQLFWZX
2a. Czynsz G]LHUĪDZQ\ ustala VLĊ w ]DOHĪQRĞFL od kategorii obwodu áRZLHFNLHJR
PQRĪąF LORĞü hektarów obszaru G]LHUĪDZLRQHJR obwodu áRZLHFNLHJR przez
UyZQRZDUWRĞü SLHQLĊĪQą Ī\WD VWRVXMąF ZVNDĨQLN przeliczeniowy, który nie moĪH E\ü Z\ĪV]\ QLĪ 0,07 q Ī\WD za 1 hektar.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw rolnictwa, po ]DVLĊJQLĊFLX opinii Polskiego =ZLą]NX àRZLHckiego, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) zasady kategoryzacji obwodów áRZLHFNLFK XZ]JOĊGQLDMąF OLF]HEQRĞü poszczególnych gatunków zwierzyny w RNUHĞORQ\FK ĞURGRZLVNDFK jej bytowania, rodzaj i ZLHONRĞü jej pozyskania oraz nasilenie czynników antropogenicznych;
2) V]F]HJyáRZH zasady ustalenia czynszu G]LHUĪDZQHJR XZ]JOĊGQLDMąF poZLHU]FKQLĊ i NDWHJRULĊ obwodu áRZLHFNLHJR VWRVXMąF za SRGVWDZĊ do wyliF]HĔ FHQĊ Ī\WD XVWDORQą na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z SyĨQ zm.4));
3) V]F]HJyáRZH zasady ustalania partycypacji, o której mowa w ust. 1,
XZ]JOĊGQLDMąF niezrealizowanie rocznego planu áRZLHFNLHJR w zakresie
pozyskania: áRVL jeleni, danieli i saren, przy czym nie PRĪH ona przekroF]\ü 10% ZDUWRĞFL ZSá\ZyZ ze VSU]HGDĪ\ tusz tych gatunków w roku poprzednim.
Art. 31.
1. :\G]LHUĪDZLDMąF\ RERZLą]DQ\ jest UR]OLF]\ü otrzymany czynsz G]LHUĪDZQ\
PLĊdzy QDGOHĞQLFWZDPL i gminami.
2. 1DGOHĞQLFWZu przypada czynsz RGSRZLDGDMąF\ powierzchni SDĔVWZRZ\FK gruntów OHĞQ\FK a gminom – RGSRZLDGDMąF\ SR]RVWDáHM powierzchni obwodu áowieckiego.
3. Za obwody áRZLHFNLH Z\áąF]RQH z Z\G]LHUĪDZLDQLD ]DU]ąGF\ tych obwodów
XLV]F]DMą ekwiwalent równy Z\VRNRĞFL ĞUHGQLHJR czynszu za G]LHUĪDZĊ stosowanego w obwodach áRZLHFNLFK Z\G]LHUĪDZLRQ\FK na obszarze danej gmi-

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz.
1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz.
730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475
oraz z 2013 r. poz. 660.
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ny lub gmin VąVLHGQLFK a QDOHĪQRĞü UR]OLF]DMą ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w ust.
1 i 2.
5R]G]LDá 6
Polski =ZLą]HN àRZLHFNL
Art. 32.
1. Polski =ZLą]HN àRZLHFNL jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które
SURZDG]ą JRVSRGDUNĊ áRZLHFNą poprzez KRGRZOĊ i pozyskiwanie zwierzyny
oraz G]LDáDMą na rzecz jej ochrony poprzez UHJXODFMĊ OLF]HEQRĞFL populacji zwieU]ąW áRZQ\FK
2. Polski =ZLą]HN àRZLHFNL posiada RVRERZRĞü SUDZQą
3. Polski =ZLą]HN àRZLHFNL oraz NRáD áRZLHFNLH G]LDáDMą na podstawie ustawy
oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego =ZLą]NX
àRZLHFNLHJR
4. Statut Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR RNUHĞOD w V]F]HJyOQRĞFL
1) teren G]LDáDQLD i VLHG]LEĊ Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR
2) sposób nabywania i utraty F]áRQNRVWZD w Polskim =ZLą]NX àRZLHFNLP
oraz kole áRZLHFNLP zasady SU]\QDOHĪQRĞFL do Nyá áRZLHFNLFK przyczyny
utraty F]áRQNRVWZD oraz prawa i RERZLą]NL F]áRQNyZ
3) organy Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR oraz NRáD áRZLHFNLHJR ich kompetencje, tryb dokonywania ich wyboru, zmiany EąGĨ X]XSHáQLHQLD VNáDGX
4) zadania NRáD áRZLHFNLHJR i sposób ich realizacji oraz zasady reprezentowania NRáD áRZLHFNLHJR
5) fundusze i PDMąWHN Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR oraz NRáD áRZLHFNLHJR
a WDNĪH sposób ich tworzenia, nabywania i zbywania;
6) warunki ZDĪQRĞFL podejmowanych przez organy Polskiego =ZLą]NX àowieckiego EąGĨ NRáD áRZLHFNLHJR XFKZDá
7) sposób ustanawiania VNáDGHN F]áRQkowskich oraz wpisowego na rzecz Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR i NRáD áRZLHFNLHJR
8) zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu;
9) zasady SRVWĊSRZDQLD ZHZQąWU]RUJDQL]DF\MQHJR
10) wzory deklaracji F]áRQNRZVNLFK w Polskim =ZLą]NX àRZLHFNLP oraz kole
áRZLHFNLP
11) sankcje SRU]ąGNRZH za naruszenie RERZLą]NyZ F]áRQNRZVNLFK
12) warunki i sposób áąF]HQLD VLĊ SRG]LDáX UR]ZLą]\ZDQLD oraz likwidacji NRáD
áRZLHFNLHJR
5. Osoba fizyczna PRĪH ]RVWDü F]áRQNLHP Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR MHĪeli:
1) jest SHáQROHWQLD
2) korzysta z SHáQL praw publicznych;
3) nie E\áD karana za SU]HVWĊSVWZD wymienione w prawie áRZLHFNLP
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4) QDE\áD uprawnienia do wykonywania polowania;
5) ]áRĪ\áD GHNODUDFMĊ i XLĞFLáD wpisowe.
6. &]áRQNRZLH Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR SRGOHJDMą RERZLą]NRZHPX
ubezpieczeniu od QDVWĊSVWZ QLHV]F]ĊĞOLZ\FK wypadków i od odpowiedzialnoĞFL cywilnej w zakresie F]\QQRĞFL ]ZLą]DQ\FK z JRVSRGDUNą áRZLHFNą i polowaniami.
Art. 32a.
1. Organami Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR Vą
1) Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR jako najwyĪ
sza ZáDG]D Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR który WZRU]ą Z\áRQLHQL w
wyborach SRĞUHGQLFK przedstawiciele Nyá áRZLHFNLFK i przedstawiciele
F]áRQNyZ niezrzeszonych w NRáDFK áRZLHFNLFK
2) Naczelna Rada àRZLHFND do ]DGDĔ której QDOHĪ\ ustalanie kierunków i
planów G]LDáDOQRĞFL Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR PLĊG]\ Krajowymi
Zjazdami Delegatów oraz realizacja innych ]DGDĔ przewidzianych statutem, oraz 2NUĊJRZH Rady àRZLHFNLH
3) =DU]ąG *áyZQ\ jako organ ]DU]ąG]DMąF\;
4) *áyZQ\ 6ąG àRZLHFNL i RNUĊJRZH VąG\ áRZLHFNLH jako organy RU]HNDMąFH
w SRVWĊSRZDQLX dyscyplinarnym;
5) *áyZQ\ Rzecznik Dyscyplinarny i RNUĊJRZL rzecznicy dyscyplinarni jako
organy SURZDG]ąFH dochodzenia dyscyplinarne.
2. =DU]ąG *áyZQ\ Polskiego =ZLą]Nu àRZLHFNLHJR reprezentuje =ZLą]HN na zeZQąWU]
3. Polski =ZLą]HN àRZLHFNL ]RERZLą]DQ\ jest SRVLDGDü organy kontroli weZQĊWU]QHM
4. Statut Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR PRĪH SU]HZLG\ZDü SRZRá\ZDQLH innych organów krajowych i RNUĊJRZ\FK które UHDOL]XMą – na terenie swego
G]LDáDQLD – zadania RNUHĞORQH w art. 34.
Art. 33.
1. .RáD áRZLHFNLH ]U]HV]DMą osoby fizyczne i Vą podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim =ZLą]NX àRZLHFNLP w realizacji celów i ]DGDĔ áRZLHctwa.
2. .RáD áRZLHFNLH SRVLDGDMą RVRERZRĞü SUDZQą i SRQRV]ą RGSRZLHG]LDOQRĞü za
swoje ]RERZLą]DQLD
3. 2VRERZRĞü SUDZQą NRáD áRZLHFNLH QDE\ZDMą i WUDFą z dniem nabycia lub utraty
F]áRQNRVWZD w Polskim =ZLą]NX àRZLHFNLP
4. Wskazane statutem organy RNUĊJRZH o których mowa w art. 32a ust. 4, koorG\QXMą i QDG]RUXMą G]LDáDOQRĞü Nyá áRZLHFNLFK oraz F]áRQNyZ – osób fizycznych niezrzeszonych w NRáDFK áRZLHFNLFK
5. Organy, o których mowa w ust. 4, XFK\ODMą w ramach nadzoru, sprzeczne z
prawem EąGĨ statutem Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR XFKZDá\ Nyá áRZieckich.
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6. W sprawach utraty F]áRQNRVWZD w kole áRZLHFNLP nabycia lub utraty F]áRQNostwa w Polskim =ZLą]NX àRZLHFNLP po wyczerpaniu SRVWĊSRZDQLD wewną
trzorganizacyjnego albo od RU]HF]HĔ i SRVWDQRZLHĔ NRĔF]ąF\FK SRVWĊSRZDQLH
dyscyplinarne stronom SRVWĊSRZDQLD SU]\VáXJXMH w terminie 14 dni od otrzymania UR]VWU]\JQLĊFLD NRĔF]ąFHJR SRVWĊSRZDQLH RGZRáDQLH do VąGX RNUĊJowego, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 42da ust. 3. Od orzeczenia VąGX RNUĊJRZHJR kasacja
nie SU]\VáXJXMH
Art. 33a.
1. .RáR áRZLHFNLH powinno OLF]\ü co najmniej 10 osób fizycznych EĊGąF\FK
F]áRQNDPL Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR
2. =DáRĪ\FLHOH NRáD SRGSLVXMą i VNáDGDMą GHNODUDFMĊ F]áRQNRZVNą
3. =DáRĪ\FLHOH NRáD którzy podpisali i ]áRĪ\OL GHNODUDFMĊ VWDMą VLĊ F]áRQNDPL NRáD
z FKZLOą SU]\MĊFLD go do Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR
Art. 34.
Do ]DGDĔ Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR QDOHĪ\
1) prowadzenie gospodarki áRZLHFNLHM
2) troska o rozwój áRZLHFWZD i ZVSyáG]LDáDQLH z DGPLQLVWUDFMą U]ąGRZą i saPRU]ąGRZą jednostkami organizacyjnymi 3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa
/HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH i parkami narodowymi oraz organizacjami spoáHF]Q\PL w ochronie ĞURGRZLVND przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju
populacji ]ZLHU]ąW áRZQ\FK i innych ]ZLHU]ąW dziko Ī\MąF\FK
3) SLHOĊJQRZDQLH historycznych ZDUWRĞFL kultury materialnej i duchowej áowiectwa;
4) ustalanie kierunków i zasad rozwoju áRZLHFWZD zasad selekcji populacyjnej i osobniczej ]ZLHU]ąW áRZQ\FK
5) czuwanie nad przestrzeganiem przez F]áRQNyZ Polskiego =ZLą]NX àowieckiego prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji áRZLHFNLFK
6) 5) prowadzenie dyscyplinarnego VąGRZQLFWZD áRZLHFNLHJR
7) organizowanie szkolenia w zakresie SUDZLGáRZHJR áRZLHFWZD i strzelectwa
P\ĞOLZVNLHJR
8) prowadzenie i popieranie G]LDáDOQRĞFL wydawniczej i wystawienniczej o
tematyce áRZLHFNLHM
9) ZVSyáSUDFD z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
10) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania
]ZLHU]\Qą
11) prowadzenie i popieranie hodowli XĪ\WNRZ\FK psów P\ĞOLZVNLFK i ptaków
áRZF]\FK

5)

8WUDFLá moc z dniem 21 listopada 2012 r. na podstawie wyroku 7U\EXQDáX Konstytucyjnego, z dnia
6 listopada 2012 r., sygn., akt K 21/11 (Dz. U. poz. 1281), w zakresie, w jakim dotyczy dyscyplinarnego VąGRZQLFWZD áRZLHFNLHJR
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12) realizacja innych ]DGDĔ zleconych przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw
ĞURGRZLVND
Art. 35.
1. ']LDáDOQRĞü Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR jest finansowana z funduszy Záasnych, wpisowego, VNáDGHN F]áRQNRZVNLFK zapisów i darowizn oraz dochodów
z G]LDáDOQRĞFL gospodarczej.
2. Dochód z G]LDáDOQRĞFL gospodarczej Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR oraz Nyá
áRZLHFNLFK VáXĪ\ Z\áąF]QLH realizacji ich celów statutowych i nie PRĪH E\ü
przeznaczony do SRG]LDáX PLĊG]\ F]áRQNyZ Mienie Polskiego =ZLą]NX àowieckiego i Nyá áRZLHckich nie podlega SRG]LDáRZL PLĊG]\ F]áRQNyZ
3. Przepisy UHJXOXMąFH zasady gospodarki finansowej VWRZDU]\V]HĔ stosuje VLĊ odpowiednio do gospodarki finansowej Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR
Art. 35a.
1. Nadzór nad G]LDáDOQRĞFLą Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR sprawuje minister
ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND
2. Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z SyĨQ zm.6)) UHJXOXMąFH zasady nadzoru nad stowarzyszeniami stosuje VLĊ odpowiednio do nadzoru nad G]LDáDOQRĞFLą Polskiego
=ZLą]NX àRZLHFNLHJR
5R]G]LDá 6a
2GSRZLHG]LDOQRĞü dyscyplinarna
Art. 35b.
1. &]áRQHN Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR EĊGąF\ RVREą IL]\F]Qą podlega odSRZLHG]LDOQRĞFL dyscyplinarnej za przewinienie áRZLHFNLH SROHJDMąFH na:
1) naruszeniu ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) naruszeniu statutu lub innych XFKZDá organów Polskiego =ZLą]NX àRZLHckiego;
3) wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z HW\Ną áRZLHFNą
2. 2GSRZLHG]LDOQRĞü dyscyplinarna obejmuje WDNĪH pomocnictwo lub SRGĪHJDQLH
do przewinienia áRZLHFNLHJR
Art. 35c.
1. Karami dyscyplinarnymi Vą kary zasadnicze i kara dodatkowa.
2. Karami zasadniczymi Vą
1) nagana;

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
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2) zawieszenie w prawach F]áRQND Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR na okres
od 6 PLHVLĊF\ do 3 lat;
3) wykluczenie z Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR
3. .DUą GRGDWNRZą jest zakaz SHáQLHQLD funkcji w organach Polskiego =ZLą]NX
àRZLHFNLHJR i NRáD áRZLHFNLHJR na okres do 5 lat.
Art. 35d.
3RVWĊSRZDQLH dyscyplinarne o ten sam czyn toczy VLĊ QLH]DOHĪQLH od SRVWĊSRZDQLD
karnego. 3RVWĊSRZDQLH dyscyplinarne PRĪH E\ü zawieszone do czasu ]DNRĔF]HQLD
SRVWĊSRZDQLD karnego.
Art. 35e.
3RVWĊSRZDQLH dyscyplinarne obejmuje:
1) dochodzenie dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych;
2) postĊSRZDQLH przed VąGDPL áRZLHFNLPL
3) SRVWĊSRZDQLH wykonawcze.
Art. 35f.
1. Stronami SRVWĊSRZDQLD dyscyplinarnego Vą RVNDUĪ\FLHO i obwiniony.
2. 2VNDUĪ\FLHOHP w SRVWĊSRZDQLX dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny.
3. Obwinionym jest osoba, przeciwko której toczy VLĊ SRVWĊSRZDQLH dyscyplinarne.
4. Obwiniony ustanawia REURĔFĊ VSRĞUyG osób PDMąF\FK Z\NV]WDáFHQLH prawnicze
lub F]áRQNyZ Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR
Art. 35g.
1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna dochodzenie dyscyplinarne MHĪHOL zachodzi
uzasadnione podejrzenie SRSHáQLHQLD przewinienia áRZLHFNLHJR
2. 3RVWĊSRZDQLH przed VąGHP áRZLHFNLP wszczyna VLĊ na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.
3. W SRVWĊSRZDQLX dyscyplinarnym ]DVWĊSFD rzecznika dyscyplinarnego wykonuje prawa i RERZLą]NL rzecznika dyscyplinarnego.
Art. 35h.
1. W razie ĞPLHUFL obwinionego SRVWĊSRZDQLH dyscyplinarne umarza VLĊ
2. W razie utraty przez obwinionego F]áRQNRVWZD w Polskim =ZLą]NX àRZLHFNLP
SRVWĊSRZDQLH dyscyplinarne toczy VLĊ nadal.
Art. 35i.
1. Nie wszczyna VLĊ SRVWĊSRZDQLD dyscyplinarnego, a ZV]F]ĊWH umarza VLĊ gdy od
chwili SRSHáQLHQLD przewinienia áRZLHFNLHJR XSá\QĊáR 5 lat.
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2. -HĪHOL przewinienie áRZLHFNLH zawiera znamiona SU]HVWĊSVWZD przedawnienie
QDVWĊSXMH dopiero z XSá\ZHP okresu przedawnienia NDUDOQRĞFL tego SU]HVWĊpstwa.
Art. 35j.
1. 3RVWĊSRZDQLH przed VąGDPL áRZLHFNLPL jest dwuinstancyjne.
2. 5R]VWU]\JQLĊFLD VąGyZ áRZLHFNLFK ]DSDGDMą w formie RU]HF]HĔ albo postanoZLHĔ Orzeczenie PRĪH E\ü wydane jedynie na rozprawie.
3. Orzeczenia lub postanowienia NRĔF]ąFH SRVWĊSRZDQLH w sprawie VąG GRUĊF]D
stronom wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Art. 35k.
1. :áDĞFLZ\P do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest RNUĊJRZ\ VąG
áRZLHFNL
2. :áDĞFLZ\P do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji F]áRQNyZ organów
wymienionych w art. 32a oraz F]áRQNyZ innych organów krajowych RNUHĞOonych statutem Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR jest *áyZQ\ 6ąG àRZLHFNL
3. W przypadku dochodzenia dyscyplinarnego F]áRQNyZ organów Polskiego
=ZLą]NX àRZLHFNLHJR o których mowa w ust. 2, sprawy prowadzi *áyZQ\
Rzecznik Dyscyplinarny.
Art. 35l.
1. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 35k ust. 1 i 2, QDVWĊSXMH w VNáadzie trzyosobowym, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 35m ust. 2.
2. Prezes ZáDĞFLZHJR VąGX áRZLHFNLHJR wyznacza VNáDG RU]HNDMąF\ oraz przewodQLF]ąFHJR VNáDGX RU]HNDMąFHJR VSRĞUyG jego F]áRQNyZ
Art. 35m.
1. Od RU]HF]HĔ i SRVWDQRZLHĔ RNUĊJRZ\FK VąGyZ áRZLHFNLFK NRĔF]ąF\FK postĊ
powanie w sprawie stronom SU]\VáXJXMH RGZRáDQLH do *áyZQHJR 6ąGX àowieckiego.
2. Od RU]HF]HĔ i SRVWDQRZLHĔ *áyZQHJR 6ąGX àRZLHFNLHJR wydanych w pierwszej instancji stronom SU]\VáXJXMH RGZRáDQLH do VNáDGX 5 VĊG]LyZ tego VąGX
3. Od RU]HF]HĔ i SRVWDQRZLHĔ NRĔF]ąF\FK SRVWĊSRZDQLH w sprawie stronom przyVáXJXMH RGZRáDQLH w terminie 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD odpisu orzeczenia albo
postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i trybie wniesienia RGZRáDQLD do organu Z\ĪV]HM instancji.
Art. 35n.
6ĊG]LRZLH VąGyZ áRZLHFNLFK w zakresie orzekania w sprawach dyscyplinarnych Vą
QLH]DZLĞOL i SRGOHJDMą tylko przepisom prawa.
Art. 35o.
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1. Naczelna Rada àRZLHFND SRZRáXMH na 5-OHWQLą ZVSyOQą NDGHQFMĊ
1) *áyZQ\ 6ąG àRZLHFNL – w VNáDG]LH od 15 do 25 VĊG]LyZ w tym prezesa i
na jego wniosek od 2 do 6 ]DVWĊSFyZ prezesa;
2) *áyZQHJR Rzecznika Dyscyplinarnego i jego od 2 do 6 ]DVWĊSFyZ
2. 2NUĊJRZH rady áRZLHFNLH SRZRáXMą na 5-OHWQLą ZVSyOQą NDGHQFMĊ
1) RNUĊJRZH VąG\ áRZLHFNLH – w VNáDG]LH od 6 do 15 VĊG]LyZ w tym prezesa i
na jego wniosek od 2 do 6 ]DVWĊSFyZ prezesa;
2) RNUĊJRZ\FK rzeczników dyscyplinarnych i ich od 2 do 10 ]DVWĊSFyZ
3. Kadencja VĊG]LHJR VąGX áRZLHFNLHJR rzecznika dyscyplinarnego i jego ]DVWĊSF\
wygasa, MHĪHOL
1) ]U]HNá VLĊ funkcji;
2) ]RVWDá prawomocnie skazany w SRVWĊSRZDQLX karnym o SU]HVWĊSVWZR
XP\ĞOQH lub ukarany w SRVWĊSRZDQLX dyscyplinarnym;
3) XWUDFLá F]áRQNRVWZR w Polskim =ZLą]NX àRZLHFNLP
4. W przypadku ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD karnego lub dyscyplinarnego przeciwko
VĊG]LHPX VąGX áRZLHFNLHJR rzecznikowi dyscyplinarnemu lub jego ]DVWĊSF\
organ SRZRáXMąF\ PRĪH ]DZLHVLü go do czasu ]DNRĔF]HQLD SRVWĊSRZDQLD
5. W trakcie trwania kadencji VNáDG VąGyZ áRZLHFNLFK PRĪH E\ü X]XSHáQLDQ\
6. 6ąG\ áRZLHFNLH oraz rzecznicy dyscyplinarni Vą RERZLą]DQL G]LDáDü do czasu
wyboru nowych organów.
Art. 35p.
1. Koszty SRVWĊSRZDQLD dyscyplinarnego VWDQRZLą wszelkie wydatki poniesione w
]ZLą]NX z tym SRVWĊSRZDQLHP
2. W przypadku prawomocnego ukarania koszty SRVWĊSRZDQLD dyscyplinarnego
ponosi ukarany.
Art. 35r.
Ukaranie przez VąG áRZLHFNL ulega zatarciu po XSá\ZLH 5 lat od dnia uprawomocnienia VLĊ orzeczenia dyscyplinarnego.
Art. 35s.
1. 6]F]HJyáRZH zasady funkcjonowania VąGyZ áRZLHFNLFK oraz rzeczników dyscyplinarnych, a WDNĪH V]F]HJyáRZH zasady SRVWĊSRZDQLD przed tymi organami
RNUHĞOL regulamin VąGyZ áRZLHFNLFK i rzeczników dyscyplinarnych Polskiego
=ZLą]NX àRZLHFNLHJR uchwalony przez 1DF]HOQą 5DGĊ àRZLHFNą
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do SRVWĊSRZDQLD dyscyplinarnego stosuje VLĊ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks SRVWĊSRZDQLD karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z SyĨQ zm. 7)).

7)

Zmiany wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr
50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr
106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
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Art. 35t.
,OHNURü w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) VąG]LH áRZLHFNLP – QDOHĪ\ przez to UR]XPLHü RNUĊJRZ\ VąG áRZLHFNL i
*áyZQ\ 6ąG àRZLHFNL
2) rzeczniku dyscyplinarnym – QDOHĪ\ przez to UR]XPLHü RNUĊJRZHJR rzecznika dyscyplinarnego i *áyZQHJR Rzecznika Dyscyplinarnego.
5R]G]LDá 7
6WUDĪ áRZLHFND
Art. 36.
1. Tworzy VLĊ 3DĔVWZRZą 6WUDĪ àRZLHFNą jako XPXQGXURZDQą X]EURMRQą i wySRVDĪRQą w terenowe, oznakowane ĞURGNL transportu IRUPDFMĊ SRGOHJáą wojewodzie.
1a. .RRUG\QDFMĊ G]LDáDĔ 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM na obszarze województwa
w zakresie realizacji ]DGDĔ o których mowa w art. 37 ust. 1, prowadzi komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM SRZRá\ZDQ\ przez ZRMHZRGĊ
2. ']LHUĪDZF\ i ]DU]ąGF\ obwodów áRZLHFNLFK PDMą RERZLą]HN ]DWUXGQLü lub
SRZRáDü co najmniej jednego VWUDĪQLND którego zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki áRZLHFNLHM
3. 6WUDĪ áRZLHFNą VWDQRZLą
1) 3DĔVWZRZD 6WUDĪ àRZLHFND
2) VWUDĪQLF\ áRZLHFF\ SRZRá\ZDQL lub zatrudniani przez G]LHUĪDZFyZ i zaU]ąGFyZ obwodów áRZLHFNLFK
Art. 37.
1. Zadaniem 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM jest kontrola realizacji przepisów
ustawy, a w V]F]HJyOQRĞFL w zakresie:
1) ochrony zwierzyny;
2) zwalczania NáXVRZQLFWZD i wszelkiego szkodnictwa áRZLHFNLHJR
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz.
1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr
15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013,
Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80,
poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903,
z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133,
Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z
2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127,
poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206,
poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125,
poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273,
Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr
240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447
i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 85.
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3) zwalczania SU]HVWĊSVWZ i Z\NURF]HĔ w zakresie áRZLHFWZD
4) kontroli OHJDOQRĞFL skupu i obrotu ]ZLHU]\Qą;
5) kontroli SU]HGVLĊELRUFyZ Z\NRQXMąF\FK G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą w zakresie obrotu ]ZLHU]\Qą Ī\Zą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich F]ĊĞFLDPL
GRW\F]ąFHM prowadzenia ewidencji skupu w NDĪG\P punkcie skupu.
2. 3DĔVWZRZD 6WUDĪ àRZLHFND ZVSyáSUDFXMH z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie QLH]EĊGQ\P do realizacji jego ]DGDĔ ustawowych.
Art. 38.
1. 6WUDĪQLNLHP 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM oraz VWUDĪQLNLHP áRZLHFNLP PRĪH
E\ü osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) XNRĔF]\áD 21 lat;
3) korzysta z SHáQL praw publicznych;
4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
5) (uchylony);
6) posiada dobry stan zdrowia;
7) nie E\áD karana VąGRZQLH
8) XNRĔF]\áD z wynikiem pozytywnym przeszkolenie ZHGáXJ programu opracowanego przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw ZHZQĊWU]Q\FK
2. 6WUDĪQLF\ 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM Vą pracownikami XU]ĊGyZ wojewódzkich.
Art. 38a.
6WUDĪQLNRZL 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM SU]\VáXJXMH EH]SáDWQH umundurowanie
wraz z oznakami VáXĪERZ\PL i odznakami VáXĪERZ\PL które ]RERZLą]DQ\ jest
QRVLü przy wykonywaniu F]\QQRĞFL VáXĪERZ\FK
Art. 39.
1. Na terenach obwodów áRZLHFNLFK RFKURQą zwierzyny oraz RFKURQą mienia
G]LHUĪDZFyZ i ]DU]ąGFyZ zwalczaniem SU]HVWĊSVWZ i Z\NURF]HĔ w zakresie
szkodnictwa áRZLHFNLHJR i szkodnictwa przyrodniczego, SRSHáQLDQ\FK w obwodach áRZLHFNLFK polnych i OHĞQ\FK ]DMPXMą VLĊ VWUDĪQLF\ 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\
àRZLHFNLHM na zasadach RNUHĞORQ\FK w Kodeksie SRVWĊSRZDQLD karnego i Kodeksie SRVWĊSRZDQLD w sprawach o wykroczenia.
2. 6WUDĪQLF\ 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM przy wykonywaniu ]DGDĔ RNUHĞOonych w ust. 1 PDMą prawo do:
1) legitymowania osób podejrzanych o SRSHáQLHQLH SU]HVWĊSVWZD lub wykroczenia w celu ustalenia ich WRĪVDPRĞFL

2014-10-21

©Kancelaria Sejmu

s. 23/36

2) QDNáDGDQLD i ĞFLąJDQLD grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia SRSHáQLDQH na terenach obwodów áRZLHFNLFK w zakresie szkodnictwa
áRZLHFNLHJR
3) zatrzymywania i dokonywania kontroli ĞURGNyZ transportu w obwodach
áRZLHFNLFK oraz w ich EH]SRĞUHGQLP VąVLHG]WZLH w celu sprawdzenia ich
áDGXQNX oraz SU]HJOąGDQLD ]DZDUWRĞFL EDJDĪ\ w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia SRSHáQLHQLD SU]HVWĊSVWZD lub wykroczenia;
4) przeszukania osób, SRPLHV]F]HĔ i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o SRSHáQLHQLH SU]HVWĊSVWZD lub wykroczenia na zasadach RNUHĞORQ\FK w Kodeksie SRVWĊSRZDQLD karnego;
5) XMĊFLD sprawcy SU]HVWĊSVWZD lub wykroczenia na JRUąF\P uczynku lub w
SRĞFLJX SRGMĊW\P EH]SRĞUHGQLR po SRSHáQLHQLX SU]HVWĊSVWZD i doprowadzenia do jednostki Policji;
6) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów SRFKRG]ąF\FK z SU]HVWĊSVWZD
lub wykroczenia oraz QDU]ĊG]L i ĞURGNyZ VáXĪąF\FK do ich SRSHáQLHQLD
oraz ich zabezpieczenia;
[7) prowadzenia GRFKRG]HĔ oraz wnoszenia i popierania aktu RVNDUĪHQLD w
SRVWĊSRZDQLX uproszczonym, MHĪHOL przedmiotem SU]HVWĊSVWZD jest zwierzyna, w trybie i na zasadach RNUHĞORQ\FK w Kodeksie SRVWĊSRZDQLD karnego;]
<7) prowadzenia GRFKRG]HĔ oraz wnoszenia i popierania aktu RVNDUĪenia, MHĪHOL przedmiotem SU]HVWĊSVWZD jest zwierzyna, w trybie i na zasadach RNUHĞORQ\FK w Kodeksie SRVWĊSRZDQLD karnego;>
8) prowadzenia SRVWĊSRZDQLD w sprawach o wykroczenia oraz XG]LDáX w rozprawach przed kolegium do spraw Z\NURF]HĔ 8) w charakterze RVNDUĪ\FLHOD
publicznego i wnoszenia ĞURGNyZ ]DVNDUĪDQLD 9) do VąGX rejonowego od
UR]VWU]\JQLĊü kolegium do spraw Z\NURF]HĔ 10) w sprawach zwalczania
Z\NURF]HĔ w zakresie szkodnictwa áRZLHFNLHJR
9) dokonywania kontroli podmiotów SURZDG]ąF\FK skup, przerób i VSU]HGDĪ
tusz zwierzyny lub ich F]ĊĞFL w zakresie sprawdzenia ĨUyGHá jej pochodzenia;
9a) dokonywania kontroli podmiotów SURZDG]ąF\FK obrót ]ZLHU]\Qą Ī\Zą
oraz podmiotów SURZDG]ąF\FK chów i KRGRZOĊ ]ZLHU]ąW áRZQ\FK w zakresie sprawdzenia ĨUyGHá ich pochodzenia;
9b) dokonywania kontroli podmiotów SURZDG]ąF\FK VSU]HGDĪ XVáXJ obejmują
cych polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10) noszenia broni palnej bojowej, broni P\ĞOLZVNLHM ĞUXWRZHM SDáNL VáXĪERZHM
i kajdanek ]DNáDGDQ\FK na UĊFH

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw Z\NURF]HĔ XWUDFLáD moc.
Obecnie ZáDĞFLZRĞü SRVWĊSRZDQLD w sprawach o wykroczenia reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia
2001 r. – Kodeks SRVWĊSRZDQLD w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395).
10)
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw Z\NURF]HĔ XWUDFLáD moc.

8)
9)
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11) noszenia UĊF]QHJR miotacza substancji REH]ZáDGQLDMąF\FK oraz przedmiotów przeznaczonych do REH]ZáDGQLDQLD osób za SRPRFą energii elektrycznej;
12) ĪąGDQLD QLH]EĊGQHM pomocy od instytucji SDĔVWZRZ\FK zwracania VLĊ o taNą pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji VSRáHF]Q\FK jak rówQLHĪ w QDJá\FK przypadkach do NDĪGHJR obywatela o udzielenie GRUDĨQHM
pomocy na zasadach RNUHĞORQ\FK w przepisach o Policji, RNUHĞODMąF\FK
V]F]HJyáRZR zasady ĪąGDQLD takiej pomocy.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–3, 8 i 10–14 ustawy z dnia 24
maja 2013 r. o ĞURGNDFK przymusu EH]SRĞUHGQLHJR i broni palnej (Dz. U. poz.
628 i 1165), VWUDĪQLN 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM PRĪH XĪ\ü ĞURGNyZ przymusu EH]SRĞUHGQLHJR o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7,
9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub Z\NRU]\VWDü te ĞURGNL
4. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt
1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o ĞURGNDFK przymusu EH]SRĞUHGQLHJR i
broni palnej, VWUDĪQLN 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM PRĪH XĪ\ü broni palnej
lub Mą Z\NRU]\VWDü
5. 8Ī\FLH i wykorzystanie ĞURGNyZ przymusu EH]SRĞUHGQLHJR i broni palnej oraz
dokumentowanie tego XĪ\FLD i wykorzystania odbywa VLĊ na zasadach RNUHĞOonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o ĞURGNDFK przymusu EH]SRĞUHGQLHJR i
broni palnej.
6. (uchylony).
7. Do wykonywania przez VWUDĪQLND 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM F]\QQRĞFL o
których mowa w ust. 2, stosuje VLĊ odpowiednio przepisy o Policji.
8. 6WUDĪQLNRZL 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM Z\NRQXMąFHPX RERZLą]NL na terenach obwodów áRZLHFNLFK SU]\VáXJXMą uprawnienia RNUHĞORQH RGUĊEQ\PL
przepisami RGQRV]ąF\PL VLĊ do:
1) 6WUDĪ\ Ochrony Przyrody 11) – w zakresie przestrzegania przepisów o
ochronie przyrody;
2) 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ Rybackiej – w zakresie kontroli OHJDOQRĞFL dokonywania SRáRZX
3) VWUDĪQLNyZ OHĞQ\FK – w zakresie zwalczania szkodnictwa OHĞQHJR
9. (uchylony).
10. Na sposób przeprowadzenia F]\QQRĞFL o których mowa w ust. 2, SU]\VáXJXMH
]DĪDOHQLH do prokuratora.
11. 6WUDĪQLF\ 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM przy wykonywaniu F]\QQRĞFL VáXĪ
bowych NRU]\VWDMą z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu
karnego dla funkcjonariusza publicznego.
Art. 40.
1. 6WUDĪQLF\ o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 2:

11)

Przepisy UHJXOXMąFH RUJDQL]DFMĊ 6WUDĪ\ Ochrony Przyrody Z\JDVá\
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1) Z\NRQXMąc zadania, ZVSyáG]LDáDMą z 3DĔVWZRZą 6WUDĪą àRZLHFNą i w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–3, 8 i 10–14 ustawy z dnia 24
maja 2013 r. o ĞURGNDFK przymusu EH]SRĞUHGQLHJR i broni palnej, PRJą
XĪ\ü ĞURGNyZ przymusu EH]SRĞUHGQLHJR o których mowa w art. 12 ust. 1
pkt 1 i pkt 12 lit. a tej ustawy, lub Z\NRU]\VWDü te ĞURGNL. Przy wykonywaniu F]\QQRĞFL VáXĪERZ\FK stosuje VLĊ przepisy art. 39 ust. 2 pkt 1, 5, 6, 9 i
11 oraz ust. 5 i 11;
2) PDMą prawo do noszenia i XĪ\ZDQLD broni P\ĞOLZVNLHM w celach ochrony
zwierzyny przed GUDSLHĪQLNDPL ]QDMGXMąF\PL VLĊ na OLĞFLH ]ZLHU]ąW áRwnych, zgodnie z rocznym planem áRZLHFNLP o ile Vą F]áRQNDPL Polskiego
=ZLą]NX àRZLHFNLHJR
2. Przy wykonywaniu F]\QQRĞFL o których mowa w ust. 1, VWUDĪQLN áRZLHFNL ma
RERZLą]HN QRVLü RG]QDNĊ VWUDĪQLND oraz na ĪąGDQLH RND]\ZDü OHJLW\PDFMĊ
VáXĪERZą
3. %URĔ P\ĞOLZVND o której mowa w ust. 1 pkt 2, PRĪH E\ü nabywana przez
G]LHUĪDZFyZ EąGĨ ]DU]ąGFyZ obwodów áRZLHFNLFK oraz XĪ\ZDQD ewidencjonowana i przechowywana na zasadach RNUHĞORQ\FK w przepisach o broni i
amunicji.
Art. 41.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw ZHZQĊWU]Q\FK i Ministrem 6SUDZLHGOLZRĞFL RNUHĞOL w drodze
UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZH wymogi kwalifikacji zawodowych, wzory legitymacji, umundurowania, oznak VáXĪERZ\FK oraz odznak VáXĪERZ\FK VWUDĪQików 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM a WDNĪH V]F]HJyáRZH kwalifikacje zawodowe, wzór oznaki i legitymacji VWUDĪQLND áRZLHFNLHJR
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLska w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw ZHZQĊWU]Q\FK RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZH
zasady:
1) ZVSyáG]LDáDQLD 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM z 3ROLFMą i Polskim =ZLązkiem àRZLHFNLP
2) posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej bojowej,
broni P\ĞOLZVNLHM ĞUXWRZHM amunicji oraz miotaczy gazu REH]ZáDGQLDMą
cego w siedzibach VWUDĪ\
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw ZHZQĊWU]Q\FK RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZH
sposoby ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\
àRZLHFNLHM broni palnej bojowej, broni P\ĞOLZVNLHM ĞUXWRZHM amunicji i ĞURdków przymusu EH]SRĞUHGQLHJR 5R]SRU]ąG]HQLH powinno RNUHĞODü V]F]HJyáowe wymogi GRW\F]ąFH przechowywania i ewidencjonowania w siedzibach PaĔ
stwowej 6WUDĪ\ àRZLHFNLHM broni palnej bojowej, broni P\ĞOLZVNLHM ĞUXWRZHM
amunicji do tej broni oraz ĞURGNyZ przymusu EH]SRĞUHGQLHJR a WDNĪH wzory
dokumentów QLH]EĊGQ\FK do ewidencjonowania broni i amunicji oraz ĞURGNyZ
przymusu EH]SRĞUHGQLHJR ich wydawania i zdania, jak UyZQLHĪ warunki techniczne, jakim powinien RGSRZLDGDü magazyn broni.
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5R]G]LDá 8
Wykonywanie polowania
Art. 42.
1. Polowanie PRĪH E\ü wykonywane przez F]áRQNyZ Polskiego =ZLą]NX àowieckiego lub cudzoziemców, o których mowa w art. 42a ust. 1, za ]JRGą
G]LHUĪDZF\ lub ]DU]ąGF\ obwodu áRZLHFNLHJR
2. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania ]RERZLą]DQ\ jest posiaGDü
1) OHJLW\PDFMĊ F]áRQNRZVNą Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR Wymóg ten nie
dotyczy cudzoziemców wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1;
2) pozwolenie na posiadanie broni P\ĞOLZVNLHM lub inny dokument uprawniaMąF\ do jej posiadania, MHĪHOL wykonuje polowanie za SRPRFą broni przeznaczonej do celów áRZLHFNLFK
3) zezwolenie ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND na áRZLHQLH zwierzyny przy XĪ\FLX ptaka áRZF]HJR MHĪHOL wykonuje polowanie przy pomocy ptaków áRZF]\FK
3. :\UyĪQLD VLĊ trzy rodzaje XSUDZQLHĔ do wykonywania polowania:
1) podstawowe – XSUDZQLDMąFH do RGVWU]DáX ]ZLHU]ąW áRZQ\FK z Z\MąWNLHP
samców zwierzyny SáRZHM
2) selekcjonerskie – XSUDZQLDMąFH do RGVWU]DáX wszystkich ]ZLHU]ąW áRZQ\FK
3) sokolnicze – XSUDZQLDMąFH do áRZLHQLD zwierzyny przy pomocy ptaków
áRZF]\FK
4. Warunkiem uzyskania XSUDZQLHĔ do wykonywania polowania, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, jest:
1) odbycie rocznego VWDĪX w kole áRZLHFNLP lub RĞURGNX hodowli zwierzyny;
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski =ZLą]HN àRZLHFNL
3) ]áRĪHQLH z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed koPLVMą egzaminacyjQą SRZRáDQą przez Polski =ZLą]HN àRZLHFNL
5. Z odbycia VWDĪX o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zwolnieni Vą
1) osoby SRVLDGDMąFH Z\ĪV]H lub ĞUHGQLH Z\NV]WDáFHQLH OHĞQH
2) osoby SRVLDGDMąFH inne Z\ĪV]H Z\NV]WDáFHQLH o VSHFMDOQRĞFL áRZLHFNLHM
3) VWUDĪQLF\ áRZLHFF\ SHáQLąF\ swe funkcje przez okres nie krótszy QLĪ 2 lata;
4) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy SU]HE\ZDMą z zamiarem VWDáego pobytu za JUDQLFą MHĪHOL SRVLDGDMą aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym SDĔVWZLH
5) osoby, które uprzednio XWUDFLá\ F]áRQNRVWZR w Polskim =ZLą]NX àRZLHckim.
6. Warunkiem uzyskania XSUDZQLHĔ o których mowa w ust. 3 pkt 2, jest:
1) posiadanie XSUDZQLHĔ podstawowych przez co najmniej 3 lata;
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski =ZLą]HN àRZLHFNL
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3) ]áRĪHQLH egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed NRPLVMą egzaminacyjQą SRZRáDQą przez Polski =ZLą]HN àRZLHFNL
7. Warunkiem uzyskania XSUDZQLHĔ o których mowa w ust. 3 pkt 3, jest:
1) posiadanie XSUDZQLHĔ podstawowych;
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski =ZLą]HN àRZLHFNL
3) ]áRĪHQLH egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed NRPLVMą egzaminacyjQą SRZRáDQą przez Polski =ZLą]HN àRZLHFNL
8. Do wykonywania polowania indywidualnego jest wymagane, poza dokumentami RNUHĞORQ\PL w ust. 2, pisemne XSRZDĪQLHQLH wydane przez G]LHUĪDZFĊ
lub ]DU]ąGFĊ obwodu áRZLHFNLHJR
9. Polski =ZLą]HN àRZLHFNL ustala Z\VRNRĞü RSáDW za szkolenie i egzaminowanie,
XZ]JOĊGQLDMąF poniesione koszty.
10. Uprawnienia do wykonywania polowania Z\JDVDMą o ile zainteresowany w
okresie 5 lat od ich nabycia nie X]\VNDá F]áRQNRVWZD Polskiego =ZLą]NX àowieckiego lub WHĪ po XSá\ZLH 5 lat do ustania F]áRQNRVWZD w Polskim =ZLą]NX
àRZLHFNLP
11. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD warunki i tryb wydawania ]H]ZROHĔ na áRZLHQLH zwierzyny przy XĪ\FLX ptaków
áRZF]\FK NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą podtrzymania polskich zwyczajów i tradycji
sokolniczych.
Art. 42a.
1. Uprawnienia do wykonywania polowania posiadDMą WDNĪH obywatele SDĔVWZ
F]áRQNRZVNLFK Unii Europejskiej, MHĪHOL SRVLDGDMą uprawnienia do wykonywania polowania w SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej i ]áRĪą egzamin
X]XSHáQLDMąF\ w MĊ]\NX polskim przed NRPLVMą o której mowa w art. 42 ust. 4
pkt 3, ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 3, z RERZLą]XMąF\FK w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisów GRW\F]ąF\FK zasad i warunków wykonywania polowania, a WDNĪH listy gatunków ]ZLHU]ąW áRZQ\FK oraz okresów SRORZDĔ na te ]ZLHU]ĊWD a w
przypadku XSUDZQLHĔ selekcjonerskich WDNĪH zasad selekcji populacyjnej i
osobniczej zwierzyny SáRZHM
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, Z\JDVDMą po XSá\ZLH 5 lat od dnia egzaminu.
Art. 42b.
1. Termin UR]SRF]ĊFLD i ]DNRĔF]HQLD polowania indywidualnego oraz LORĞü i gatunek pozyskanej zwierzyny podlega wpisowi w NVLąĪFH ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, NWyUą ]RERZLą]DQL Vą SRVLDGDü dla NDĪGHJR obwodu
G]LHUĪDZF\ i ]DU]ąGF\ obwodów áRZLHFNLFK
2. W przypadku pozyskania zwierzyny na polowaniu indywidualnym P\ĞOLZ\
jest ]RERZLą]any RGQRWRZDü ten fakt w posiadanym XSRZDĪQLHQLX do wykonywania polowania indywidualnego:
1) w odniesieniu do zwierzyny grubej – przed SRGMĊFLHP F]\QQRĞFL transportowych;
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2) w odniesieniu do zwierzyny drobnej – QLH]ZáRF]QLH po ]DNRĔF]HQLX polowania.
3. Za dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest P\ĞOLZ\
Z\NRQXMąF\ polowanie.
Art. 42c.
Osoba SURZDG]ąFD punkt skupu RERZLą]DQD jest R]QDNRZDü tusze: áRVL jeleni, danieli, muflonów, saren i dzików EH]SRĞUHGQLR po dostarczeniu przez uprawnionego
do wykonywania polowania pozyskanej zwierzyny.
Art. 42d.
2GVWU]Dá samców áRVL jeleni, danieli, saren i muflonów podlega ocenie co do jego
]JRGQRĞFL z zasadami selekcji osobniczej. Oceny w obwodach SRGOHJDMąF\FK wyG]LHUĪDZLHQLX GRNRQXMą komisje SRZRáDQH przez Polski =ZLą]HN àRZLHFNL w VNáDG
których ZFKRG]ą przedstawiciele: Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR oraz 3DĔVWZowego Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH a w obwodach Z\áąF]RQ\FK z wyG]LHUĪDZLHQLD ich ]DU]ąGF\ przy udziale odpowiednio przedstawiciela: Polskiego
=ZLą]NX àRZLHFNLHJR albo 3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH
EąGĨ obu z nich.
Art. 42da.
1. Po dokonaniu oceny, o której mowa w art. 42d, komisje VSRU]ąG]DMą sprawozdanie ze swoich prac i SU]HND]XMą je do wskazanych statutem Polskiego =ZLązku àRZLHFNLHJR organów RNUĊJRZ\FK które wobec osób GRNRQXMąF\FK odVWU]DáX QDNáDGDMą w formie XFKZDá QDVWĊSXMąFH kary SRU]ąGNRZH za naruszenie zasad selekcji osobniczej:
1) nagany;
2) zawieszenia w prawach polowania na RNUHĞORQ\ gatunek samców zwierzyny SáRZHM i muflonów na okres do 2 lat;
3) zawieszenia w prawach polowania na samce zwierzyny SáRZHM i muflony
na okres do 2 lat.
2. Od XFKZDá\ o której mowa w ust. 1, VáXĪ\ stronie RGZRáDQLH do RNUĊJRZHM rady áRZLHFNLHM w terminie 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD tej XFKZDá\
3. Na XFKZDáĊ RNUĊJRZHM rady áRZLHFNLHM SU]\VáXJXMH stronie skarga do wojewódzkiego VąGX administracyjnego w terminie 14 dni od dnia GRUĊF]HQLD tej
XFKZDá\
Art. 42e.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD sposób
wyceny oraz ewidencji trofeów áRZLHFNLFK XZ]JOĊGQLDMąF kryteria wyceny MiĊ
dzynarodowej Rady àRZLHFWZD i Ochrony Zwierzyny, a WDNĪH sposób i IRUPĊ
ochrony trofeów rekordowych oraz ZLHONRĞü trofeów, których wywóz za JUDQLFĊ
jest zabroniony.
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Art. 43.
1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem VWDáHJR pobytu
za JUDQLFą QLHEĊGąF\ F]áRQNLHP Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR EąGĨ nieVSHáQLDMąF\ warunków RNUHĞORQ\FK w art. 42a, PRĪH Z\NRQ\ZDü polowanie po
wykupieniu polowania u SU]HGVLĊELRUF\ o którym mowa w art. 18, albo na
podstawie zgody ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND Zgoda jest wydawana na wniosek Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR lub w przypadku SRORZDĔ w
obwodach ]DU]ąG]DQ\FK na wniosek ich ]DU]ąGFyZ
1a. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, PRĪH SRORZDü Z\áąF]QLH w REHFQRĞFL
przedstawiciela G]LHUĪDZF\ lub ]DU]ąGF\ obwodu áRZLHFNLHJR EĊGąFHJR F]áRnkiem Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR który wskazuje ]ZLHU]\QĊ przeznaczoQą do RGVWU]DáX i odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu, o którym mowa w
art. 42b ust. 1.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw ZHZQĊWU]Q\FK po ]DVLĊJQLĊFLX opinii Polskiego =ZLą]NX àowieckiego, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) sposób SRZRá\ZDQLD komisji egzaminacyjnych oraz zakres i tryb przeprowadzania egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, art. 42 ust. 6
pkt 3, art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 42a ust. 1, XZ]JOĊGQLDMąF
a) NRQLHF]QRĞü zapewnienia w VNáDG]LH komisji egzaminacyjnej przedstawicieli Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR VDPRU]ąGX województwa,
3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH i Policji,
b) rodzaje uzyskiwanych XSUDZQLHĔ
c) dokumenty wymagane do ]áRĪHQLD przed egzaminem,
d) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminów;
2) wzory dokumentów SRWZLHUG]DMąF\FK uzyskanie XSUDZQLHĔ o których
mowa w art. 42 ust. 3 i art. 42a ust. 1.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND po ]DVLĊJQLĊFLX opinii Polskiego
=ZLą]NX àRZLHFNLHJR RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZH warunki
wykonywania polowania oraz znakowania, o którym mowa w art. 42c, wzór
XSRZDĪQLHQLD do wykonywania polowania indywidualnego, wzór NVLąĪNL ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, XZ]JOĊGQLDMąF LVWQLHMąFH polskie
zwyczaje áRZLHFNLH oraz NLHUXMąF VLĊ WURVNą o EH]SLHF]HĔVWZR osób i mienia.
Art. 44.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw rolnictwa i po ]DVLĊJQLĊFLX opinii 3DĔVWZRZHM Rady Ochrony
Przyrody oraz Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]enia, dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego F]ĊĞFL okresy SRORZDĔ
na ]ZLHU]ĊWD áRZQH
2. Sejmik województwa jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do skracania, w drodze XFKZDá\ okresów SRORZDĔ na terenie województwa, po zasiĊ
JQLĊFLX opinii Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR i dyrektora regionalnej dyrekcji
Lasów 3DĔVWZRZ\FK
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3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND po ]DVLĊJQLĊFLX opinii 3DĔVWZRZHM
Rady Ochrony Przyrody, PRĪH ]H]ZROLü na dokonanie RGVWU]DáX lub RGáRZX
zwierzyny do celów ]ZLą]DQ\FK z badaniami naukowymi i HGXNDFMą dla odbudowy populacji, zasiedlania i reintrodukcji gatunków zwierzyny lub dla koniecznych G]LDáDĔ w celach hodowlanych, WDNĪH w okresach ochronnych z
uwagi na brak innego ]DGRZDODMąFHJR UR]ZLą]DQLD oraz pod warunkiem, ĪH nie
jest to szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunków w stanie sprzyjaMąF\P ochronie w ich naturalnym ]DVLĊJX Z\VWĊSRZDQLD
3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, jest wydawane na wniosek, który zawiera:
1) LPLĊ nazwisko i adres albo QD]ZĊ i VLHG]LEĊ wnioskodawcy;
2) cel wykonania F]\QQRĞFL
3) OLF]EĊ osobników, których dotyczy wniosek;
4) QD]ZĊ gatunku lub gatunków w MĊ]\NX polskim i áDFLĔVNLP których EĊGą
GRW\F]\ü F]\QQRĞFL
5) RNUHĞOHQLH sposobu, miejsca i czasu wykonania F]\QQRĞFL oraz wynikają
cych z tego ]DJURĪHĔ
6) wskazanie podmiotu, który wykona F]\QQRĞFL
3b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 zawiera:
1) LPLĊ nazwisko i adres albo QD]ZĊ i VLHG]LEĊ wnioskodawcy;
2) OLF]EĊ osobników, których dotyczy zezwolenie;
3) QD]ZĊ gatunku lub gatunków w MĊ]\NX polskim i áDFLĔVNLP których EĊGą
GRW\F]\ü F]\QQRĞFL
4) opis F]\QQRĞFL na które wydaje VLĊ zezwolenie;
5) wskazanie dozwolonych ĞURGNyZ i sposobów RGVWU]DáX lub RGáRZX oraz
podmiotów Z\NRQXMąF\FK te F]\QQRĞFL
5a) RNUHĞOHQLH warunków realizacji Z\QLNDMąF\FK z potrzeb ochrony populacji
gatunków ]ZLHU]ąW áRZQ\FK i ich siedlisk w rejonie wykonywania czynnoĞFL
6) wskazanie podmiotów uprawnionych do kontroli realizacji wydanego zezwolenia w terenie;
7) RNUHĞOHQLH terminu ]áRĪHQLD ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND
informacji o wykorzystaniu zezwolenia.
4. (uchylony).
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND dokonuje kontroli VSHáQLDQLD warunków RNUHĞORQ\FK w wydanych przez siebie zezwoleniach, o których mowa w
ust. 3.
6. &]\QQRĞFL kontrolne Vą wykonywane przez osoby SRVLDGDMąFH imienne upoZDĪQLHQLH wydane przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND które zawiera wskazanie osoby XSRZDĪQLRQHM do wykonywania c]\QQRĞFL kontrolnych,
miejsca i zakresu kontroli oraz podstawy prawnej do jej wykonania.
7. Przed SU]\VWąSLHQLHP do F]\QQRĞFL kontrolnych osoba XSRZDĪQLRQD do ich
wykonywania jest RERZLą]DQD RND]Dü XSRZDĪQLHQLH o którym mowa w ust. 6.
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8. Osoby XSRZDĪQLRQH do wykonywania F]\QQRĞFL kontrolnych PDMą prawo do:
1) ZVWĊSX na teren QDOHĪąF\ do podmiotu kontrolowanego;
2) ĪąGDQLD pisemnych lub ustnych informacji ]ZLą]DQ\FK z przedmiotem kontroli;
3) ZJOąGX do dokumentów ]ZLą]DQ\FK z przedmiotem kontroli, VSRU]ąG]DQLD
z nich odpisów, Z\FLąJyZ lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.
9. :VWĊS na teren QDOHĪąF\ do podmiotu kontrolowanego oraz wykonywanie
F]\QQRĞFL kontrolnych QDVWĊSXMą w jego REHFQRĞFL
10. Osoba Z\NRQXMąFD F]\QQRĞFL kontrolne VSRU]ąG]D z tych F]\QQRĞFL SURWRNyá
który podpisuje osoba Z\NRQXMąFD F]\QQRĞFL kontrolne oraz podmiot kontrolowany.
11. W przypadku odmowy podpisania SURWRNRáX przez podmiot kontrolowany proWRNyá podpisuje tylko osoba Z\NRQXMąFD F]\QQRĞFL kontrolne, GRNRQXMąF w
protokole adnotacji o odmowie podpisania SURWRNRáX przez podmiot kontrolowany.
12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, cofa VLĊ MHĪHOL podmiot, który X]\VNDá
zezwolenie, nie VSHáQLD zawartych w nim warunków.
Art. 44a.
1. ']LHUĪDZFD lub ]DU]ąGFD obwodu áRZLHFNLHJR PRĪH GRNRQ\ZDü RGáRZX draSLHĪQLNyZ o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, w puáDSNL Ī\ZRáRZQH
1a. ']LHUĪDZFD lub ]DU]ąGFD obwodu áRZLHFNLHJR dokonuje XĞPLHUFHQLD RGáRZLonych w SXáDSNL Ī\ZRáRZQH GUDSLHĪQLNyZ za SRPRFą broni P\ĞOLZVNLHM lub innych metod stosowanych przy uboju ]ZLHU]ąW gospodarskich, w celu ich redukcji.
2. 2GáyZ o którym mowa w ust. 1, nie jest polowaniem w rozumieniu art. 4 ust.
2.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND po ]DVLĊJQLĊFLX opinii Polskiego
=ZLą]NX àRZLHFNLHJR RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) gatunki GUDSLHĪQLNyZ które PRJą E\ü RGáDZLDQH w SXáDSNL Ī\ZRáRZQH
2) warunki, czas i miejsce RGáRZX
3) rodzaje SXáDSHN Ī\ZRáRZQ\FK i warunki, jakie PXV]ą one VSHáQLDü aby zaSHZQLü selektywny RGáyZ GUDSLHĪQLNyZ
– XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü humanitarnego SRVWĊSRZDQLD ze ]ZLHU]ĊWDPL
Art. 45.
1. W przypadku nadmiernego ]DJĊV]F]HQLD zwierzyny, ]DJUDĪDMąFHJR WUZDáRĞFL
lasów, QDGOHĞQLF]\ G]LDáDMąF\ z XSRZDĪQLHQLD dyrektora regionalnej dyrekcji
3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy 3DĔVWZRZH po ]DVLĊJQLĊFLX opinii
Polskiego =ZLą]NX àRZLHFNLHJR wydaje GHF\]MĊ DGPLQLVWUDF\MQą QDND]XMąFą
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G]LHUĪDZF\ lub ]DU]ąGF\ obwodu áRZLHFNLHJR wykonanie RGáRZX lub RGVWU]DáX
redukcyjnego zwierzyny.
2. -HĪHOL G]LHUĪDZFD obwodu áRZLHFNLHJR nie realizuje rocznego planu áRZLHFNLego w zakresie pozyskania zwierzyny, QDGOHĞQLF]\ G]LDáDMąF\ z XSRZDĪQLHQLD
dyrektora regionalnej dyrekcji 3DĔVWZRZHJR Gospodarstwa /HĞQHJR Lasy PaĔ
stwowe wydaje postanowienie o zastosowaniu RGVWU]DáX ]DVWĊSF]HJR zwierzyny, ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w umowie G]LHUĪDZ\ obwodu áRZLHFNLHJR
3. W przypadku szczególnego ]DJURĪHQLD w SUDZLGáRZ\P funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i XĪ\WHF]QRĞFL publicznej przez ]ZLHU]\QĊ starosta, w porozumieniu z Polskim =ZLą]NLHP àRZLHFNLP PRĪH Z\GDü GHF\]MĊ o RGáRZLH
lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.
4. 2GVWU]Dá\ redukcyjne i ]DVWĊSF]H zwierzyny PRJą SU]HSURZDG]Dü Z\áąF]QLH
osoby uprawnione do wykonywania polowania.
5R]G]LDá 9
Szkody áRZLHFNLH
Art. 46.
1. ']LHUĪDZFD lub ]DU]ąGFD obwodu áRZLHFNLHJR RERZLą]DQ\ jest do wynagradzania szkód Z\U]ąG]RQ\FK
1) w uprawach i SáRGDFK rolnych przez dziki, áRVLH jelenie, daniele i sarny;
2) przy wykonywaniu polowania.
2. 2JOĊG]LQ i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a WDNĪH ustalania wysoNRĞFL odszkodowania GRNRQXMą przedstawiciele ]DU]ąGF\ lub G]LHUĪDZF\ obwodu áRZLHFNLHJR Na ĪąGDQLH strony w RJOĊG]LQDFK szacowaniu szkód oraz
ustalaniu Z\VRNRĞFL odszkodowania uczestniczy przedstawiciel ZáDĞFLZHM terytorialnie izby rolniczej.
Art. 47.
1. :áDĞFLFLHOH lub posiadacze gruntów rolnych i OHĞQ\FK powinni, zgodnie z potrzebami, ZVSyáG]LDáDü z G]LHUĪDZFDPL i ]DU]ąGFDPL obwodów áRZLHFNLFK w
zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46.
2. W przypadku gdy SRPLĊG]\ ZáDĞFLFLHOHP lub posiadaczem gruntu a G]LHUĪDwFą lub ]DU]ąGFą obwodu áRZLHFNLHJR SRZVWDá spór o Z\VRNRĞü wynagrodzenia
za szkody, o których mowa w art. 46, strony PRJą ]ZUyFLü VLĊ do ZáDĞFLZHJR
ze Z]JOĊGX na miejsce SRZVWDáHM szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego UR]VWU]\JQLĊFLD sporu.
Art. 48.
Odszkodowanie nie SU]\VáXJXMH
1) osobom, którym przydzielono grunty VWDQRZLąFH ZáDVQRĞü Skarbu 3DĔVWZD
jako deputaty rolne na gruntach OHĞQ\FK
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2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub SáRGyZ rolnych, którzy nie dokonali
ich VSU]ĊWX w terminie 14 dni od dnia ]DNRĔF]HQLD okresu zbioru tego gatunku URĞOLQ w danym regionie, RNUHĞORQHJR przez sejmik województwa w
drodze XFKZDá\
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili
zgody na EXGRZĊ przez G]LHUĪDZFĊ lub ]DU]ąGFĊ obwodu áRZLHFNLHJR
XU]ąG]HĔ lub wykonywanie zabiegów ]DSRELHJDMąF\FK szkodom;
4) za szkody QLHSU]HNUDF]DMąFH ZDUWRĞFL 100 kg Ī\WD w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
5) za szkody SRZVWDáH w SáRGDFK ]áRĪRQ\FK w sterty, stogi i kopce, w bezpoĞUHGQLP VąVLHG]WZLH lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych ]DáRĪRQ\FK z UDĪąF\P naruszeniem zasad
agrotechnicznych.
Art. 49.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P
do spraw rolnictwa, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD sposób SRVWĊSRZDQLD przy
szacowaniu szkód w uprawach i SáRGDFK rolnych oraz Z\SáDW RGV]NRGRZDĔ za
szkody, XZ]JOĊGQLDMąF terminy ]JáRV]HQLD szkody, RERZLą]HN szacowania ZVWĊSQego i ostatecznego oraz obszar uszkodzonej uprawy.
Art. 50.
1. Skarb 3DĔVWZD odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, wyrzą
dzone przez ]ZLHU]ĊWD áRZQH REMĊWH FDáRURF]Qą RFKURQą
1a. (uchylony).
1b. Skarb 3DĔVWZD odpowiada za szkody Z\U]ąG]RQH przez ]ZLHU]ĊWD áRZQH o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach QLHZFKRG]ąF\FK w VNáDG obwodów áRZLHFNLFK
2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, Z\U]ąG]DQH na obszarach:
1) obwodów áRZLHFNLFK OHĞQ\FK odszkodowania Z\SáDFD 3DĔVWZRZH Gospodarstwo /HĞQH Lasy 3DĔVWZRZH ze ĞURGNyZ EXGĪHWX SDĔVWZD
2) obwodów áRZLHFNLFK polnych i obszarach QLHZFKRG]ąF\FK w VNáDG obwodów áRZLHFNLFK odszkodowania Z\SáDFD ]DU]ąG województwa ze ĞURGNyZ
EXGĪHWX SDĔVWZD
3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania Z\SáDFD ]DU]ąG województwa ze ĞURGNyZ EXGĪHWX SDĔVWZD
4. 2JOĊG]LQ i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, GRNRQXMą przedstawiciele podmiotów ZáDĞFLZ\FK do Z\SáDW\ odszkodowania.
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5R]G]LDá 10
Przepisy karne
Art. 51.
1. Kto:
1) strzela do zwierzyny w RGOHJáRĞFL mniejszej QLĪ 500 m od miejsca ]HEUDĔ
publicznych w czasie ich trwania lub w RGOHJáRĞFL mniejszej QLĪ 100 m od
]DEXGRZDĔ mieszkalnych,
2) wybiera jaja, SLVNOĊWD niszczy gniazda ptaków áRZQ\FK lub niszczy ich lĊ
gowiska,
3) przetrzymuje ]ZLHU]\QĊ bez odpowiedniego zezwolenia,
4) niszczy nory i legowiska ]ZLHU]ąW áRZQ\FK
5) niszczy XU]ąG]HQLD áRZLHFNLH wybiera NDUPĊ lub sól z lizawek,
6) poluje, nie SRVLDGDMąF przy sobie wymaganych dokumentów,
7) wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w
XSRZDĪQLHQLX do wykonywania polowania indywidualnego
– podlega karze grzywny.
2. W przypadkach RNUHĞORQ\FK w ust. 1 orzekanie QDVWĊSXMH w trybie przepisów o
SRVWĊSRZDQLX w sprawach o wykroczenia.
Art. 52.
Kto:
1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu naU]ĊG]LD i XU]ąG]HQLD przeznaczone do NáXVRZQLFWZD
2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów ]ZLHU]ąW
áRZQ\FK
3) narusza zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4,
4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich PLHV]DĔFH
5) VSUDZXMąF ]DU]ąG z ramienia G]LHUĪDZF\ a w obwodach QLHZ\G]LHUĪDZLonych z ramienia ]DU]ąGF\ zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do
wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie
áRZLHFNLP pozyskania zwierzyny,
6) pozyskuje ]ZLHU]\QĊ innego gatunku, innej SáFL lub w ZLĊNV]HM liczbie, QLĪ
przewiduje XSRZDĪQLHQLH wydane przez G]LHUĪDZFĊ lub ]DU]ąGFĊ obwodu
áRZLHFNLHJR
– podlega grzywnie, karze ograniczenia ZROQRĞFL albo pozbawienia wROQRĞFL
do roku.
Art. 53.
Kto:
1) poluje na przelotne ptactwo áRZQH na Z\EU]HĪX morskim w pasie 3000 m
od brzegu w JáąE morza lub 5000 m w JáąE OąGX
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2) poluje z chartami lub ich PLHV]DĔFDPL
3) poluje w czasie ochronnym,
4) poluje nie SRVLDGDMąF XSUDZQLHĔ do polowania,
5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za SRPRFą broni i amunicji innej QLĪ myĞOLZVND ĞURGNyZ i PDWHULDáyZ wybuchowych, trucizn, karmy o ZáDĞFLZoĞFLDFK RGXU]DMąF\FK sztucznego ĞZLDWáD lepów, wnyków, ĪHOD] GRáyZ
VDPRVWU]DáyZ lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych ĞURGNyZ
6) nie EĊGąF uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny
– podlega karze pozbawienia ZROQRĞFL do lat 5.
Art. 54.
1. W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, VąG PRĪH orzec przepadek broni, pojazdów, QDU]ĊG]L i psów, przy XĪ\FLX których dokonane ]RVWDáR
SU]HVWĊSVWZR a WDNĪH przepadek trofeów, tusz zwierzyny i ich F]ĊĞFL
2. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1, PRĪH GRW\F]\ü UyZQLHĪ
przedmiotów QLHVWDQRZLąF\FK ZáDVQRĞFL sprawcy.
5R]G]LDá 11
Zmiany w przepisach RERZLą]XMąF\FK przepisy SU]HMĞFLRZH i NRĔFRZH
Art. 55–57. SRPLQLĊWH 
Art. 58.
1. 3U]HGVLĊELRUVWZD ]DMPXMąFH VLĊ VSU]HGDĪą SRORZDĔ dla cudzoziemców oraz
eksportem, obrotem zwierzyny Ī\ZHM oraz tusz zwierzyny PRJą UHDOL]RZDü
umowy zawarte przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy przez okres 6 PLHVLĊF\ od
dnia jej ZHMĞFLD w Ī\FLH
2. Po XSá\ZLH 6 PLHVLĊF\ od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy, G]LDáDOQRĞü o której
mowa w ust. 1, PRĪH E\ü prowadzona po uzyskaniu koncesji.
Art. 59.
1. Dotychczasowe zrzeszenie Polski =ZLą]HN àRZLHFNL staje VLĊ Polskim =ZLązkiem àRZLHFNLP w rozumieniu ustawy.
2. .RáD áRZLHFNLH utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów i istnieją
ce w dniu ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy stają VLĊ NRáDPL áRZLHFNLPL w jej
rozumieniu.
3. Uprawnienia do wykonywania polowania nabyte przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH
ustawy ]DFKRZXMą VZRMą moc i VWDMą VLĊ uprawnieniami do wykonywania polowania w jej rozumieniu.

2014-10-21

©Kancelaria Sejmu

s. 36/36

Art. 60.
1. Obwody áRZLHFNLH utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów VWDMą
VLĊ obwodami áRZLHFNLPL w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Obwody Z\áąF]RQH z Z\G]LHUĪDZLHQLD na podstawie dotychczasowych przepisów VWDMą VLĊ RĞURGNDPL hodowli zwierzyny w rozumieniu niniejszej ustawy,
pod warunkiem, ĪH w FLąJX 1 roku od dnia jej ZHMĞFLD w Ī\FLH GRVWRVXMą realizowane cele do wymogów RNUHĞORQ\FK w art. 28 ust. 2.
Art. 61. SRPLQLĊW\ 
Art. 62. SRPLQLĊW\ 
Art. 63.
Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie ]ZLHU]ąW áRZQ\FK i
prawie áRZLHFNLP (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz
z 1991 r. Nr 101, poz. 444).
Art. 64.
Ustawa wchodzi w Ī\FLH po XSá\ZLH 60 dni od dnia RJáRV]HQLD
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