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USTAWA 

Z dnia ………2015 r. 

 

O zmianie ustawy - Prawa !owieckiego oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 13 pa"dziernika 1995 r. – Prawo #owieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226) 

wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany: 

1) Art. 29 ust. 1 utrzymuje nast$puj%ce brzmienie: 

„Art. 29. 1. Obwody !owieckie wydzier&awiaj%, na wniosek Polskiego Zwi%zku #owieckiego, 

po zasi$gni$ciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz w!a'ciwej izby rolniczej: 

1) Obwody !owieckie le'ne - dyrektor w!a'ciwej terytorialnie regionalnej dyrekcji Lasów 

Pa(stwowych; 

2) Obwody !owieckie polne - w!a'ciwy terytorialnie Wojewoda,: 

 

2)  45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. 1. W przypadku wyst%pienia choroby zaka"nej u zwierzyny !ownej na terenie 

obwodu !owieckiego, decyzj$ o zmniejszeniu populacji zwierzyny !ownej oraz innych kroków 

zmierzaj%cych do zmniejszenia liczby zaka&e(, podejmuje w!a'ciwy terytorialnie Powiatowy 

Lekarz Weterynarii w porozumieniu z G!ównym Lekarzem Weterynarii. 

2. Podejmuj%c decyzj$ o zmniejszeniu populacji zwierzyny !ownej Powiatowy Lekarz 

Weterynarii mo&e przewidzie) odstrza! przy u&yciu noktowizorów i termowizorów, w 

szczególno'ci w trudnodost$pnych miejscach. 

3. Minister w!a'ciwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w porozumieniu z Ministrem 

w!a'ciwym do spraw 'rodowiska, okre'li, w drodze rozporz%dzenia, sposób post$powania w 

przypadku wyst%pienia choroby zaka"nej na terenie obwodu !owieckiego oraz zmniejszenie w 

tym zakresie uprawnie( dzier&awców i zarz%dców kó! !owieckich. 

4.W przypadku podj$cia decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o odstrzale 

zwierzyny !ownej, Ko!a #owieckie s% obowi%zane wykonywa) odstrza! zwierzyny pod 

rygorem utraty uprawnie( do dzier&awienia danego obszaru !owieckiego, 

5. W wypadkach gdy Powiatowy Lekarz Weterynarii podejmie decyzj$ o zmniejszeniu 

populacji zwierzyny !ownej do udzia!u w odstrzale dopuszczeni b$d% tak&e my'liwi z poza 

ko!a !owieckiego w ramach którego zosta! wykryty przypadek zaka&enia chorob% zaka"n%. 

 

„Art. 46. 1. Odpowiedzialno') za wszystkie szkody !owieckie wyrz%dzone w uprawach i p!odach 

rolnych przez dziki, !osie, jelenie, daniele i sarny, powsta!e po dniu wej'cia w &ycie ustawy, ponosi 

Skarb Pa(stwa, w którego zast$pstwie dzia!a w!a'ciwy terytorialnie Wojewoda. 

2. Wojewoda wyp!aca odszkodowania z #owieckiego Funduszu Rekompensacyjnego, zwanego dalej 

„Funduszem” 

3. Ustala si$ maksymaln% wysoko') Funduszu w kwocie 70.000.000.00 z!otych. 



4. *rodki zgromadzone w Funduszu b$d% pochodzi!y w cz$'ci z 'rodków przekazanych z bud&etu 

Pa(stwa
1
, a cz$') ze zwrotu sum odszkodowania, przez podmioty odpowiedzialne za szkody 

!owieckie, o których mowa w art. 46 ust. 6. 

5. Dzier&awcy lub zarz%dcy obwodów !owieckich ponosz% na zasadzie regresu, o którym mowa w 

art. 46 ust. 6 odpowiedzialno') wobec Skarbu Pa(stwa  za wyp!acone z Funduszu kwoty z tytu!u 

likwidacji szkód !owieckich. 

6. W przypadku prowadzenia prawid!owej gospodarki !owieckiej, dzier&awca lub zarz%dca obwodu 

!owieckiego zwraca do Funduszu 50% sumy wyp!aconego odszkodowania, a w pozosta!ych 

wypadkach 75%. O prawid!owo'ci prowadzonej gospodarki !owieckiej decyduje Wojewoda.  

7. Odpowiedzialno') subsydiarn% z dzier&awcami i zarz%dcami obwodów !owieckich wobec Skarbu 

Pa(stwa ponosz% solidarnie Polski Zwi%zek #owiecki oraz odpowiednie zarz%dy kó! !owieckich”. 

4) po art. 46 dodaje si$ art. 46a w brzmieniu: 

„Art. 46a. 1. Ogl$dzin i szacowania szkód, o których mowa w Art. 46 ust. 1- tak&e ustalania 

wysoko'ci odszkodowania dokonuj% przedstawiciele wojewody. W ogl$dzinach, szacowaniu szkód 

oraz ustalaniu wysoko'ci odszkodowania uczestniczy poszkodowany, jeden przedstawiciel w!a'ciwej 

terytorialnie izby rolniczej oraz jeden przedstawiciel w!a'ciwego terytorialnie dzier&awcy lub 

zarz%dcy obwodu !owieckiego. 

2. O terminie ogl$dzin, szacowania szkód oraz ustalania wysoko'ci odszkodowania przedstawiciele 

Wojewody informuj% poszkodowanego, w!a'ciw% terytorialnie izb$ rolnicz% oraz w!a'ciwego 

terytorialnie dzier&awc$ lub zarz%dc$ obwodu !owieckiego. 

3. Z ogl$dzin, szacowania szkód oraz ustalania wysoko'ci odszkodowania przedstawiciele 

Wojewody sporz%dzaj% protokó!, który dor$cza si$ poszkodowanemu, w!a'ciwej terytorialnie izbie 

rolniczej oraz w!a'ciwemu terytorialnie dzier&awcy lub zarz%dcy obwodu !owieckiego. 

4. Wzór protoko!u, o którym mowa w art. 46a ust. 3 okre'lony zostanie w rozporz%dzeniu wydanym 

przez Ministra w!a'ciwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w porozumieniu z Ministrem 

w!a'ciwym do spraw 'rodowiska, na podstawie upowa&nienia zawartego w art. 49 ustawy. 

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania protoko!u, o którym mowa w ust. 4, stronom przys!uguje 

prawo wniesienia zastrze&e( do protoko!u. W przypadku niewniesienia zastrze&e( w w/w terminie, 

ustalenia z protoko!u s% wi%&%ce dla dalszego procesu likwidacji szkody przez Wojewod$. 

Zastrze&enia do protoko!u, o których mowa w ust. 5 rozpatruje Wojewoda w terminie 7 dni od ich 

wniesienia. 

6. Od ostatecznej decyzji Wojewody w zakresie likwidacji szkody, poszkodowanemu przys!uguje na 

zasadach Kodeksu cywilnego powództwo do s%du powszechnego o odszkodowanie obejmuj%ce 

rzeczywist% szkod$ oraz utracone korzy'ci. 

7. Dzier&awcy lub zarz%dcy obwodu !owieckiego przys!uguje w terminie 30 dni od otrzymania 

ostatecznej decyzji Wojewody w zakresie likwidacji szkody przys!uguje powództwo do s%du 

powszechnego o ustalenie, &e wysoko') odszkodowania zosta!a okre'lona w wygórowanej 

wysoko'ci.” 

4) po art. 46a dodaje si$ art. 46b w brzmieniu: 
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„Art. 46b. Przepisy artyku!ów poprzedzaj%cych stosuje si$ odpowiednio do wynagradzania szkód 

wyrz%dzonych przy wykonywaniu polowania.” 

5) uchyla si$ art. 47. 

6) art. 49 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 49 Minister w!a'ciwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w porozumieniu z Ministrem 

w!a'ciwym do spraw 'rodowiska, okre'li, w drodze rozporz%dzenia, sposób post$powania 

przy szacowaniu szkód w uprawach i p!odach rolnych oraz wyp!at odszkodowa( za szkody, 

uwzgl$dniaj%c terminy zg!aszania szkody, obowi%zek szacowania wst$pnego, ostatecznego i 

ponownego oraz obszar uszkodzonej uprawy.” 

7) art. 50 ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„ 1b. Za szkody wyrz%dzone przez zwierz$ta !owne, o których mowa w art. 46 ust. 1, na 

obszarach niewchodz%cych w sk!ad obwodów !owieckich, Skarb Pa(stwa pokrywa z 

Funduszu.” 

Art. 2. Ustawa wchodzi w &ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. 



Uzasadnienie 

 

Podstawowe zmiany w ustawie prawo !owieckie: 

- W przypadku wyst"pienia choroby zaka#nej u zwierzyny !ownej na terenie obwodu !owieckiego 

decyzj$ o zmniejszeniu populacji zwierzyny podejmuje Powiatowy Lekarz Weterynarii  

- odpowiedzialno%& za wszystkie szkody !owieckie, do dnia wej%cia w 'ycie ustawy ponosi Skarb 

Pa(stwa, w którego zast$pstwie w!a%ciwy jest terytorialnie Wojewoda 

- odpowiedzialno%& subsydiarn" z dzier'awcami i zarz"dcami obwodów !owieckich wobec Skarbu 

Pa(stwa ponosz" solidarnie Polski Zwi"zek )owiecki oraz odpowiednie zarz"dy kó!. 

 

W chwili obecnej nowelizacja prawa !owieckiego jest spraw" niezwykle wa'n", ze wzgl$du na 

fakt, 'e funkcjonuj"ca ustawa z dnia 13 pa#dziernika 1995 roku „Prawo )owieckie” jest przestarza!a 

i niedostatecznie dostosowana do aktualnych realiów. Powy'szy projekt ustawy jest prób" 

unormowania prawa !owieckiego, w taki sposób aby by!o ono jednocze%nie korzystne dla %rodowisk 

!owieckich jak i rolników.W swoich za!o'eniach ustawa o prawie !owieckim powinna opiera& si$ na 

bezpiecze(stwie zdrowia i równowadze %rodowiska naturalnego. Na podstawie rozmów spo!ecznych 

z ko!ami !owieckimi jak i rolnikami, ale tak'e na podstawie obserwacji sytuacji zwi"zanej z 

rozprzestrzenianiem si$ chorób zaka#nych takich jak ASF zauwa'amy piln" potrzeb$ zmiany prawa 

!owieckiego.  

Celem niniejszej nowelizacji jest pobudzenie %rodowisk rolniczych i %rodowisk !owieckich do 

wspó!pracy. G!ównym problemem regulowanym przez ustaw$ o prawie !owieckim jest 

rozprzestrzenianie si$ choroby ASF na kolejne kraje Europy. Jest to choroba bardzo niebezpieczna 

dla polskiej trzody chlewnej, gdy' jej rozprzestrzenienie wi"za!oby si$ z ogromnymi stratami 

finansowymi w sektorze rolnictwa. Koniecznym wi$c jest podj$cie natychmiastowych dzia!a( które 

w znacznym stopniu ograniczy!yby rozprzestrzenianie si$ choroby na kraje Europy Zachodniej. Do 

tego konieczna jest wspó!praca ró'nych %rodowisk: rolników oraz kó! !owieckich. Art. 45a stanowi, 

'e „W przypadku wyst"pienia choroby zaka#nej u zwierzyny !ownej na terenie obwodu !owieckiego, 

decyzj$ o zmniejszeniu liczby zaka'e(, oraz innych kroków zmierzaj"cych do zmniejszenia liczby 

zaka'e(, podejmuje w!a%ciwy terytorialnie Powiatowy Lekarz Weterynarii”.  

Powy'szy projekt ustawy przewiduje na!o'enie odpowiedzialno%ci na dzier'awców i 

zarz"dców obwodów !owieckich, b$dzie on uzale'niony od efektywno%ci gospodarki !owieckiej. 

Jedn" z istotniejszych zmian jakie zostan" wprowadzone powy'sz" nowelizacj" jest powrót do 

wcze%niej obowi"zuj"cych regulacji zgodnie z którymi to Wojewodowie podpisywali umowy na 

dzier'aw$ obwodów !owieckich. Wprowadzenie tej nowelizacji spowoduje, 'e szacowaniem szkód 

!owieckich b$d" zajmowali si$ przedstawiciele Wojewody. Jednocze%nie to tak'e Wojewoda b$dzie 

mia! kompetencj$ zawierania umów z ko!ami !owieckimi. Obecne rozwi"zanie zak!ada pe!nienie tej 

funkcji przez Starostów. Niestety nie sprawdza si$ ono w praktyce. Niniejsza nowelizacja przyczyni 

si$ do koncentracji dwóch istotnych funkcji, które s!u'" weryfikacji wykonywania swoich 

obowi"zków umownych stanowi o tym art. 46 ustawy. Taka zmiana doprowadzi do istotnej poprawy 

efektywno%ci, poniewa' ca!ym zagadnieniem tj. op!acaniem czynszu dzier'awnego, egzekwowaniem 

pozosta!ych obowi"zków kó! !owieckich wraz z ocen" efektywno%ci prowadzonej gospodarki 

!owieckiej b$dzie zajmowa! si$ jeden organ. 



Niezwykle wa'n" kwesti", która zosta!a uregulowana w powy'szej ustawie jest ustalenie tego 

kto ponosi odpowiedzialno%& za wyrz"dzone szkody w przypadku rozwi"zania ko!a !owieckiego. 

Zosta!a ona uregulowana w art. 46 ust. 7 projektu ustawy. W powy'szej nowelizacji zaproponowano 

regulacj$ prawn", zgodnie z któr" w przypadku gdy ko!a !owieckie zostan" rozwi"zane, pozostan" 
dwa podmioty wci"' ponosz"ce odpowiedzialno%& - Polski Zwi"zek )owiecki i Skarb Pa(stwa. 

Przedk!adana ustawa zak!ada, 'e w sytuacji niewyp!acalno%ci kó! !owieckich, zostanie zabezpieczona 

pewno%& regresu przys!uguj"cego Skarbowi Pa(stwa. Przedstawiane rozwi"zanie prawne przyczyni 

si$ do efektywnej oszcz$dno%ci w prawie !owieckim poprzez na!o'enie odpowiedzialno%ci za 

prawid!ow" gospodark$ !owieck" na wszystkie podmioty funkcjonuj"ce w tym sektorze (Polski 

Zwi"zek )owiecki, ko!a !owieckie, zarz"dcy kó! !owieckich). Ograniczy to zagro'enie 

bezskutecznego dochodzenia roszcze( przez poszkodowanego, w sytuacji gdy dotychczasowy jedyny 

wierzyciel - ko!o !owieckie jest rozwi"zywane lub og!asza swoj" upad!o%&. Proponowana nowelizacja 

zak!ada tak'e, 'e po stosownej wycenie szkody, odszkodowanie b$dzie wyp!acane z Funduszu. 

Nast$pnie cz$%& kwoty (w zale'no%ci od oceny gospodarki !owieckiej) b$dzie zwracana do Funduszu 

przez ko!a !owieckie. W okresie przej%ciowym (uprawy ozime z 2015 roku i jare z 2016 roku), 

oszacowanie szkód b$dzie oszacowaniem wst$pnym. W obecnej sytuacji wci"' obowi"zuje ustawa z 

1995 roku. Proponowana wersja ustawy dotycz"ca prawa !owieckiego b$dzie obowi"zywa!a w 

kontek%cie odszkodowa( za szkody w uprawach w 2017 roku przy za!o'eniu, 'e skuteczna 

nowelizacja ustawy nast"pi do marca 2016 roku. Pozostawienie dwóch dzia!aj"cych obok siebie 

trybów likwidacji spowoduje zarzut nierównego traktowania rolników. Ko!a !owieckie zosta!yby 

równie' poddane dwóm relacjom. Jedne z nich likwidowa!yby szkody jedynie z w!asnych %rodków, 

inne z kolei skorzysta!yby z dobrodziejstw jakie przyniesie nowa regulacja wprowadzaj"ca pomoc 

Pa(stwa w postaci partycypowania w likwidowaniu szkód w wysoko%ci 25- 50%. Z pewno%ci" 
bowiem likwidacja szkody w oparciu o nowy system b$dzie bardziej efektywna i satysfakcjonuj"ca 

dla poszkodowanego. Z drugiej jednak strony wprowadzenie nowej regulacji b$dzie korzystne 

równie' dla kó! !owieckich, które prowadz"c prawid!ow" gospodark$ !owieck" b$d" mog!y 

skorzysta& ze stopniowego wsparcia z bud'etu Skarbu Pa(stwa. Przedmiotowy regres kó! !owieckich 

zosta! skonstruowany w taki sposób aby z jednej strony motywowa& ko!a !owieckie do prowadzenia 

prawid!owej gospodarki !owieckiej, a dodatkowo aby zapewni& udzia! Skarbu Pa(stwa w likwidacji 

szkód i przenie%& cz$%& ci$'aru z kó! !owieckich. W chwili obecnej spotykamy si$ z patologicznymi 

zachowaniami kó! !owieckich je%li chodzi o likwidacj$ szkód, nie mniej gospodarka !owiecka w skali 

kraju prowadzona jest w sposób prawid!owy, wr$cz uwa'ana jest za jedn" z lepszych w Europie.  

Rozwi"zania zaprezentowane w powy'szym projekcie zmiany ustawy prawo !owieckie d"'" 
do ekonomicznej i prawnej motywacji kó! !owieckich do prowadzenia prawid!owej gospodarki 

!owieckiej. Odnosz"c si$ do aktualnej populacji dzików, które s" g!ówna przyczyn" powstawania 

szkód !owieckich stwierdzi& nale'y, 'e ich liczba determinowa!a rozwój i utrzymanie si$ stref 

zagro'enia afryka(skim pomorem %wi( (ASF). Choroba ASF jest choroba zaka#n" dla zwierz"t. W 

zwi"zku z powy'szym decyzja o zmniejszeniu populacji dzika (b"d# innej zwierzyny !ownej) w 

przypadku wyst"pienia chorób zaka#nych, winna by& podejmowana jedynie przez s!u'by 

weterynaryjne i to na poziomie powiatu, gdzie w pierwszej kolejno%ci stwierdza si$ wyst"pienie 

ognisk wirusowych, bez udzia!u my%liwych, Polskiego Zwi"zku )owieckiego czy Lasów 

Pa(stwowych. Jak zosta!o zawarte w projekcie ustawy o przeprowadzeniu odstrza!u powinien 

decydowa& Powiatowy Lekarz Weterynarii. Jest to o tyle istotne, i' planowane jest poszerzenie na 

terenie Polski czerwonej strefy zagro'enia choroba ASF oraz wyst"pienie kilkuset ognisk 

chorobowych na terenie Ukrainy, co wi"'e si$ z konieczno%ci" zredukowania populacji w polskim 

obszarze przygranicznym.  



Wprowadzenie powy'szych zmian do ustawy ma ogromne znaczenie zarówno dla rolników którzy 

nara'ani s" na ogromne straty w wyniku szkód które powoduj" dziki jak równie' dla %rodowisk 

!owieckich ze wzgl$du na rozprzestrzenianie si$ choroby ASF. 

Zmiana ustawy o Prawie )owieckim poci"ga za sob" konieczno%& zmiany rozporz"dzenia w sprawie 

szacowania szkód !owieckich.  

Obecnie szkody wyrz"dzone przez dziki wynosz" oko!o 6,3 mln w skali roku. Natomiast podmiotami 

które zobowi"zane s" do odszkodowa( za wyrz"dzone szkody s": 

- Skarb Pa(stwa - w przypadku szkód wyrz"dzonych przez zwierz$ta obj$te ca!oroczn" ochron", 

- Dzier'awcy i Zarz"dcy obwodów !owieckich - w przypadku szkód wyrz"dzonych przy 

organizowaniu polowania, w uprawach i plonach rolnych wyrz"dzonych przez: dziki, daniele, sarny, 

!osie, jelenie. 

Realizacja projektu wi"'e si$ z wydatkami na rzecz poszkodowanych, które b$d" pokrywane 

z )owieckiego Funduszu Rekompensacyjnego. *rodki na ten cel b$d" pochodzi!y z rezerwy celowej, 

stosownych wp!at kó! !owieckich i ewentualnych roszcze( regresowych wobec Polskiego Zwi"zku 

)owieckiego.  

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 


