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Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Poseł Małgorzaty Tracz oraz grupy posłów w sprawie działalności 

Polskiego Związku Łowieckiego – K9INT19195, przedstawiam poniższe informacje.

Na wstępie przedmiotowej interpelacji wskazano, że podczas polowań giną osoby postronne, myśliwi, 

naganiacze oraz dzieci. W każdym łowieckim roku gospodarczym (który trwa od 1 kwietnia 

do 31 marca) odbywa się w Polsce łącznie około 5 mln polowań (indywidualnych oraz zbiorowych). 

W interpelacji wskazano na trzy śmiertelne wypadki, jakie miały miejsce w trakcie wykonywania 

polowania w latach 2017-2019, przy czym jedno z tych przytoczonych zdarzeń dotyczące zastrzelenia 

przez myśliwego 16 letniego chłopca w miejscowości Kluczkowice było związane z aktem 

kłusownictwa jakiego dopuściła się osoba będąca członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Tym 

samym w okresie, o którym mowa w przedmiotowej interpelacji odbyło się około 15 mln polowań, 

w trakcie których śmierć poniosły 3 osoby. Zaznaczyć trzeba, że każdy taki przypadek jest przedmiotem 

postępowania karnego prowadzonego przez właściwe organy. Należy wyrazić bardzo głębokie 

ubolewanie nad wypadkami, które się zdarzają w trakcie wykonywania polowania, ale należy 

podkreślić, iż ze względu na bardzo precyzyjne przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas 

wykonywania polowania oraz bardzo wysoki stopień edukacji myśliwych w tym zakresie, liczba tych 

wypadków w odniesieniu do liczby odbywających się polowań jest niewielka. Nie sposób również 

wyeliminować całkowicie zagrożenia, jakie niesie za sobą posługiwanie się bronią palną. Wypadki tego 

rodzaju zdarzają się bowiem nie tylko wśród myśliwych.  Myśliwi są najliczniej reprezentowaną grupą 

społeczną wśród posiadaczy broni palnej, pomimo tego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 



na 5 579 839 odbytych polowań oraz odstrzałów sanitarnych, miały miejsce tylko dwa wypadki (dane 

z towarzystwa ubezpieczeniowego obsługującego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

członków Polskiego Związku Łowieckiego). Oznacza to, że nacisk na kwestie związane 

z bezpieczeństwem podczas wykonywania polowania przynoszą oczekiwane rezultaty. 

Odnosząc się natomiast do poruszonej w interpelacji kwestii kłusownictwa, pragnę zwrócić uwagę, 

że nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem, iż przypadki zatrzymania kłusowników należą do rzadkości. 

Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego od lat, z sukcesami, walczą z procederem kłusownictwa. 

W łowieckich latach gospodarczych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 myśliwi odnaleźli 

i unieszkodliwili 123 777 urządzenia kłusownicze (wnyki, potrzaski itp.), odnaleźli 22 606 martwych 

zwierząt, które poniosły śmierć w urządzeniach kłusowniczych, przyczynili się do wykrycia 5 711 

przypadków kłusownictwa z bronią (w tym bronią nielegalnie posiadaną, bronią czarnoprochowa i inną 

bronią nieprzeznaczoną do celów łowieckich), a także doprowadzili do ujęcia 168 kłusowników 

z bronią oraz przekazali do organów ścigania 721 spraw o kłusownictwo. Reasumując, to myśliwi 

odgrywają kluczową rolę w walce z kłusownictwem na terytorium Polski. Aktywność kłusowników jest 

w znacznej mierze ograniczona z uwagi na ciągłą obecność na terenach obwodów łowieckich 

myśliwych, którzy w liczbie blisko 128 000 społecznie realizują swoje ustawowe zadania na rzecz 

Państwa oraz ochrony przyrody. 

Nawiązując do zarzutu braku przestrzegania przez myśliwych zasad bioasekuracji wyjaśniam, 

że ewentualne i potwierdzone przypadki tego rodzaju zdarzeń mają charakter incydentalny, a medialne 

doniesienia w tym zakresie bardzo często nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Miały miejsce 

przypadki, kiedy do mediów, wraz z zarzutami naruszania przez myśliwych zasad bioasekuracji trafiały 

zdjęcia patrochów saren lub jeleni, do których zasad tych się nie stosuje, ponieważ nie stanowią one 

zagrożenia epizootycznego. Ponadto  używane przez myśliwych środki wirusobójcze do dezynfekcji nie 

usuwają śladów krwi ze ściółki, czy śniegu, a jedynie powodują, iż przestają one stwarzać zagrożenie 

epizootyczne. Przestrzeganie zasad bioasekuracji jest obok odstrzału i poszukiwań padłych dzików 

niezwykle ważnym czynnikiem w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. W związku z powyższym, 

w łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 wszystkie zarządy okręgowe Polskiego Związku 

Łowieckiego przeprowadziły szkolenia z zasad bioasekuracji dla przedstawicieli kół łowieckich 

na terytorium swojego działania.

 

Nie znajdują też potwierdzenia podniesione w przedmiotowej interpelacji zarzuty dotyczące naruszania 

przez myśliwych przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1683, z późn. zm.) w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na rzecz 

poprawy warunków bytowania zwierzyny. Zmiany w gospodarce rolnej prowadzące do intensyfikacji 

produkcji przez scalanie upraw w możliwie duże monokultury drastycznie obniżają warunki 



do egzystowania w środowisku polnym zwierzyny drobnej.  Likwidacja śródpolnych pasów krzewów, 

kęp, zadrzewień, zarośniętych miedz, zasypywanie oczek wodnych, bagienek i drobnych cieków 

powoduje znaczne ograniczenie bioróżnorodności i regres wielu niegdyś pospolitych i licznych 

gatunków. Duża część z nich nie znajduje się na liście gatunków łownych, a wiele podlega ochronie 

gatunkowej. W ramach poprawy warunków bytowania tych zwierząt w latach 2017-2019 (dane za rok 

2020 dostępne będą po 31 marca 2021 r.) myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim zakładali 

miedzy innymi śródpolne kompleksy zakrzewień i zadrzewień (tzw. remizy), zakładali śródpolne 

zalesienia i wzbogacali ich podszyty. W ramach tych działań w latach 2017-2019 posadzili ponad 

1 115 000 sadzonek drzew i krzewów, przywracając warunki do wzrostu bioróżnorodności na 

powierzchni niemalże 1000 ha. Eksploatacja łowiecka zwierzyny drobnej prowadzona jest tylko 

w sytuacji, w której nie zagraża to trwałości i dobrostanowi poszczególnych gatunków. Przykładem 

może być kuropatwa, gatunek niegdyś popularny, a dziś ze względu na zmiany w krajobrazie rolniczym 

oraz postępującą chemizację wymagający wsparcia ze strony myśliwych. W sezonie 2019/2020 myśliwi 

polowali na kuropatwy tylko na terenach gdzie są one nadal bardzo liczne. W skali całego kraju 

pozyskali tylko 976 tych ptaków,  przy czym w różnego rodzaju urządzeniach kłusowniczych znaleźli 

ich 497, natomiast wpuścili do środowiska ponad 14 000 sztuk. Podobnie wygląda sytuacja z bażantami, 

których myśliwi  „wsiedlili” ponad 10 000 więcej niż upolowali. W sezonach łowieckich 2017/2018, 

2018/2019 i 2019/2020 myśliwi usunęli ze środowiska ponad 68 990 osobników, które zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z 22 października 2014 r. 

w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania 

inwazyjnych gatunków obcych oraz na mocy rozporządzenia nr 1143/2014 zostały uznane za gatunki 

inwazyjne. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

gatunki inwazyjne oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, poprzez zmniejszenie populacji 

lub eliminowanie gatunków rodzimych, w tym gatunków chronionych, przez konkurencję pokarmową, 

drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów. Dlatego 

tak ważne z punktu widzenia ochrony środowiska, zachowania bioróżnorodności oraz czynnej ochrony 

gatunków zagrożonych staje się eliminowanie gatunków inwazyjnych ze środowiska naturalnego. 

W odniesieniu do czynnej ochrony gatunków zagrożonych, koła łowieckie zrzeszone w Polskim 

Związku Łowieckim, których obwody łowieckie znajdują się w obszarze realizacji programu „Czynna 

ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”, realizowanego od 2017 r. przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (dalej: Lasy Państwowe), na mocy zawartego 

porozumienia z Lasami Państwowymi zapewniają utrzymanie zagęszczenia dzików i łownych 

drapieżników na poziomie, który nie zagraża cietrzewiom. Powyższy program jest w chwili obecnej 

największym projektem, który w kompleksowy sposób podchodzi do zagadnienia czynnej ochrony 

cietrzewia. Został zaplanowany na lata 2017–2022. Na jego realizację przewidziano budżet w wysokości 

32 mln zł. Bierze w nim udział 17 nadleśnictw z pięciu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (Nadleśnictwa: Drygały, Krynki, Waliły), 



Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie (Nadleśnictwa: Sobibór, Włodawa), Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie (Nadleśnictwa: Jedwabno, Spychowo, Szczytno), 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu (Nadleśnictwo Barycz) oraz Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu (Nadleśnictwa: Chocianów, Kamienna Góra, Przemków, 

Ruszów, Szklarska Poręba, Śnieżka, Świeradów i Świętoszów). W skali całego kraju myśliwi zrzeszeni 

w Polskim Związku Łowieckim prowadzą również ekstensywną uprawę pól i łąk pod kątem poprawy 

dobrostanu zwierzyny oraz warunków jej bytowania, w ostatnim sezonie łowieckim (2019/2020) 

myśliwi uprawiali w ten sposób grunty o powierzchni ponad 45 000 ha. Całość wydatków 

przeznaczonych przez Polski Związek Łowiecki na poprawę warunków bytowania zwierzyny oraz jej 

dobrostanu w sezonie łowieckim 2019/2020 przekroczyła 72 880 000 zł.

Odnosząc się natomiast do pytań zawartych w przedmiotowej interpelacji, na które udzielenie 

odpowiedzi należy do kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska wyjaśniam, że znęcanie się nad 

zwierzętami jest przestępstwem, a postępowania w tego rodzaju sprawach nie toczą się przed organami 

Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich lecz właściwymi organami porządku publicznego 

i wymiaru sprawiedliwości.

Liczbę posiedzeń sądów łowieckich w latach 2017-2020 oraz ich charakterystykę obrazują poniższe 

zestawienia:

                                Liczba posiedzeńOkręgowy

Sąd Łowiecki

2017 2018 2019 2020

Biała Podlaska 0 0 2 0

Białystok 4 3 5 2

Bielsko Biała 0 0 0 0

Bydgoszcz 9 9 19 5

Chełm 4 2 0 6

Ciechanów 3 5 2 2

Częstochowa 4 2 1 0

Elbląg 2 4 1 1

Gdańsk 12 2 0 0



Gorzów Wlkp. 16 19 12 7

Jelenia Góra 4 3 4 4

Kalisz 0 0 0 0

Katowice 5 14 13 15

Kielce 2 1 3 3

Konin 2 0 1 0

Koszalin 17 16 21 2

Kraków 5 12 8 4

Krosno 5 5 2 6

Legnica 0 0 2 0

Leszno 7 2 1 0

Lublin 1 2 6 1

Łomża 4 0 0 2

Łódź 2 2 6 4

Nowy Sącz 0 1 2 2

Olsztyn 10 7 10 4

Opole 5 12 5 2

Ostrołęka 2 1 1 0

Piła 36 15 11 6

Piotrków Tryb. 5 6 6 1

Płock 2 1 0 0

Poznań 3 3 7 3

Przemyśl 12 6 4 8

Radom 9 3 2 4

Rzeszów 2 5 5 3

Siedlce 7 5 9 2

Sieradz 2 2 1 0

Skierniewice 2 3 0 3

Słupsk 7 6 5 7

Suwałki 6 1 0 1

Szczecin 8 10 16 11

Tarnobrzeg 2 5 2 0

Tarnów 2 0 5 2



Toruń 2 4 6 2

Wałbrzych 8 11 5 5

Warszawa 3 0 0 1

Włocławek 7 4 5 8

Wrocław 12 4 12 7

Zamość 5 4 3 2

Zielona Góra 4 5 6 1

Główny Sąd

Łowiecki

10 7 10 9

SUMA: 281 234 247 158

Postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Łowieckim jest dwuinstancyjne, w związku z tym 

poniższa tabela przedstawia informacje na temat zapadłych orzeczeń w okręgowych sądach łowieckich 

– I instancji oraz w Głównym Sądzie Łowieckim – II instancji. Od orzeczeń Głównego Sądu 

Łowieckiego, ukaranym przysługuje również odwołanie do sądu powszechnego. Z prawa tego 

skorzystano w 6 przypadkach. Sądy powszechne utrzymały w mocy orzeczenia Głównego Sądu 

Łowieckiego wobec 4 osób, wobec 2 osób nie są znane jeszcze wyniki postępowania.

Aktualnie Polski Związek Łowiecki jest w trakcie zbierania i opracowywania danych za rok 

sprawozdawczy 2020.

LICZBA OBWINIONYCH, WOBEC KTÓRYCH ZAPADŁY ORZECZENIA GŁÓWNEGO 
SADU ŁOWIECKIEGO WYKLUCZAJĄCE Z PZŁ (II INSTANCJA) W ROKU:

2017 2018 2019 2020 – dane 
niepełne

3 osoby 3 osoby 5 osób 1 osoba



WYCIĄG

ZE SPRAWOZDAŃ OKRĘGOWYCH SĄDÓW ŁOWIECKICH

(I INSTANCJA)
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2017 22 85 117 31 5 5 1 50 168

2018 17 79 91 29 18 7 0 27 153

2019 13 61 90 18 14 3 0 34 127

Organy Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich nie posiadają kompetencji 

do kontrolowania zasad przestrzegania zasad bioasekuracji w trakcie i po zakończonym polowaniu oraz 

odstrzale sanitarnym i przechowywania tusz odstrzelonej zwierzyny. Zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5 ustawy 

– Prawo łowieckie zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego może wystąpić z wnioskiem do m.in. 

właściwego terytorialnie organu Inspekcji Weterynaryjnej z prośbą o pomoc pozostającą w zakresie 

kompetencji tego organu, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności związanych 

ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). Taka pomoc może polegać m.in. na kontroli 

przestrzegania przez osobę uprawnioną do wykonywania polowania, w tym osobę wykonującą odstrzał 

sanitarny, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy – Prawo łowieckie, zasad bioasekuracji. Jednocześnie 

uprzejmie informuję, że Minister Klimatu i Środowiska nie posiada danych dotyczących wniosków 

dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich kierowanych do powiatowych lekarzy weterynarii 

w sprawie przeprowadzenia tego rodzaju kontroli. Przedmiotowe dane nie są również gromadzone 

na poziomie centralnym (Główny Inspektorat Weterynarii). 

Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, którego finanse pochodzą 

z wpisowego, składek członkowskich, zapisów, darowizn oraz prowadzonej działalności gospodarczej. 

Jednocześnie Minister Klimatu i Środowiska nie dysponuje danymi dotyczącymi wysokości podatków 

i innych wpłat, które z tytułu przychodów Polskiego Związku Łowieckiego wpłynęły do Skarbu 

Państwa. Pragnę ponadto zwrócić uwagę, że Skarb Państwa nie czerpie dochodu z działalności 



Polskiego Związku Łowieckiego, ale równocześnie nie ponosi żadnych kosztów związanych 

z prowadzeniem na terytorium Polski gospodarki łowieckiej, gospodarowania populacjami zwierzyny 

oraz szacowania szkód łowieckich i wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań na terenach 

obwodów łowieckich. Jeżeli przyjąć, że średni czas polowania indywidualnego obejmujący dojazd 

i powrót z łowiska, polowanie oraz ewentualne czynności transportowe pozyskanej zwierzyny wynosi 

5 godzin, a odległość do łowiska i z powrotem wynosi 50 km, to przy uwzględnieniu minimalnej stawki 

wynagrodzenia za godzinę pracy w wysokości 16 zł brutto oraz stawki za 1 km przebiegu samochodu 

osobowego w wysokości 83 gr, koszty wykonania jednego polowania indywidualnego można 

oszacować na kwotę 121 zł brutto. Biorąc pod uwagę ww. liczbę 4 574 102 polowań indywidualnych, 

które odbyły się w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. koszty wykonywania polowań 

indywidualnych przez myśliwych można oszacować na kwotę 553 466 342,00 zł. W odniesieniu 

natomiast do polowań zbiorowych, należy zauważyć, iż odbywają się one co do zasady w weekendy 

i ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa trwają średnio 7 godzin (polowanie 

zbiorowe może odbywać się wyłącznie w porze dziennej tj. w czasie od godziny przed wschodem słońca 

do godziny po zachodzie słońca). Można, podobnie jak w przypadku polowań indywidualnych przyjąć, 

że odległość do łowiska i z powrotem wynosi 50 km, co przy uwzględnieniu minimalnej stawki 

wynagrodzenia za godzinę pracy w wysokości 16 zł brutto oraz stawki za 1 km przebiegu samochodu 

osobowego w wysokości 83 gr pozwala oszacować koszty wykonania jednego polowania zbiorowego 

przez jednego myśliwego na kwotę 153 zł brutto. Przy czym koszty te nie uwzględniają opłacenia przez 

myśliwych biorących udział w polowaniu naganki lub podkładaczy z psami. Biorąc pod uwagę liczbę 

19 176 polowań zbiorowych, odbywających się w okresie od 1 października 2019 do 31 stycznia                    

2020 r., w których myśliwi uczestniczyli 297 119 razy, wartość wykonywania polowań zbiorowych 

przez myśliwych można oszacować na kwotę 45 459 207,00 zł. Natomiast koszty wynagrodzenia 

naganki, przy założeniu, że w polowaniu zbiorowym uczestniczy średnio 5 naganiaczy opłacanych przez 

myśliwych lub dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, przyjmując minimalną stawkę 

wynagrodzenia za godzinę pracy w wysokości 16 zł brutto należy oszacować na kwotę 112 zł za jednego 

naganiacza, co przy liczbie pięciu naganiaczy oznacza koszt w wysokości 560 zł za opłacenie naganki 

podczas jednego polowania zbiorowego. Przy liczbie 19 176 polowań zbiorowych w okresie                                      

od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. koszty organizacji udziału naganiaczy w polowaniach 

zbiorowych można oszacować na kwotę 10 738 560,00 zł. Niezależnie od działalności Polskiego 

Związku Łowieckiego związanej z gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych, warto wspomnieć 

o działalności myśliwych związanej z szacowaniem szkód łowieckich i wypłatą należnych z tego tytułu 

odszkodowań. W łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 r. do Polskiego Związku Łowieckiego 

wpłynęły 42 432 wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez 

zwierzęta łowne. Myśliwi oszacowali wstępnie 16 704 szkody łowieckie, natomiast szacowań 

ostatecznych przeprowadzono 34 802. Z tytułu wyrządzonych szkód w uprawach i płodach rolnych 

przez zwierzęta łowne, Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie wypłaciły 52 542 749,00 zł 



odszkodowań. Należy jednak zauważyć, iż suma wypłaconych odszkodowań nie zawiera ponoszonych 

przez myśliwych kosztów związanych z wykonywaniem czynności szacowania. Przy założeniu, 

że koszt udziału myśliwego przy szacowaniu szkody wynosi 100 zł – podobnie jak koszt udziału 

przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego określony w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału 

przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także 

ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody (Dz. U. z 2018 r. poz. 2000) – wówczas koszty 

związane z szacowaniem wstępnym oraz ostatecznym szkód łowieckich przez myśliwych można 

oszacować na kwotę 3 496 904,00 zł. Mając na uwadze powyższe można przyjąć, iż koszty związane 

z prowadzeniem szeroko pojętej działalności łowieckiej wynoszą około 665 703 762,00 zł. Są to koszty 

w całości ponoszone przez myśliwych i nie obciążają budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego. Dodatkowo członkowie Polskiego Związku Łowieckiego ponoszą koszty z tytułu m.in. 

udziału w inwentaryzacji zwierzyny oraz zabezpieczaniu i pilnowaniu upraw przed zwierzyną. 

Minister Klimatu i Środowiska nie posiada wiedzy na temat tego, jakiej wartości jest majątek trwały 

Polskiego Związku Łowieckiego i jakiej wielkości podatki są przez Polski Związek Łowiecki 

odprowadzone do Skarbu Państwa oraz czy w Polskim Związku Łowieckim i w kołach łowieckich 

przeprowadzane są kontrole przez służby skarbowe, w celu zbadania działalności finansowej Polskiego 

Związku Łowieckiego i kół łowieckich.

Zarządy kół łowieckich wykonują swoją pracę społecznie i nie czerpią z tego tytułu dochodów. 

Podobnie członkowie organów Polskiego Związku Łowieckiego, za wyjątkiem Łowczego Krajowego 

oraz łowczych okręgowych. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto łowczych okręgowych 

i Łowczego Krajowego za 2020 rok wynosiło 8 046,13 zł.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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