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Pan
Leszek Grala
Prezes
Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Szanowny Panie Prezesie

          W odpowiedzi na Stanowisko Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie 
nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie, przekazane przez Krajową Radę Izb Rolniczych, Departament 
Leśnictwa przedstawia następujące wyjaśnienia.

         Naszym zdaniem znowelizowana ustawa – Prawo łowieckie zwiększa kompetencje izb 
rolniczych dopuszczając ich przedstawicieli do udziału w zespole opiniodawczo-doradczym marszałka 
województwa w zakresie przygotowania projektu uchwały o podziale województwa na obwody 
łowieckie czy wprowadzając możliwość udziału w inwentaryzacji zwierzyny prowadzonej przez 
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Rozszerzenie zakresu kompetencji izb rolniczych 
obejmuje również udział w opiniowaniu rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich 
planów hodowlanych.

          Informujemy także, że 8 sierpnia br. została opublikowana ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. 
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1507) nowelizująca 
procedurę szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Ustawa wprowadza obowiązek udziału 
w zespołach ds. szacowania szkód przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. 
Wprowadzenie takiego rozwiązania wpływa na zwiększenie prawidłowości prowadzonych 
postępowań. W tej sytuacji możliwość udziału przedstawiciela izby rolniczej w procesie 
odwoławczym wydaje się być wystarczająca.

        Zwracamy także uwagę na fakt, że wprowadzenie w życie tzw. Funduszu Odszkodowawczego, 
który umożliwiłby współfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne 
z budżetu państwa jest niemożliwe do wykonania w praktyce głównie ze względów finansowych. 

      Podzielamy także stanowisko, że kwota wyliczonego odszkodowania za szkody wyrządzone przez 
zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych jest kwotą brutto. Ponadto zgodnie z opinią 
Departamentu Leśnictwa w przypadku szkód tzw. punktowych nie należy pomniejszać wysokości 
wyliczonego odszkodowania o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, ponieważ 
zbiór pozostałych roślin i tak musi zostać wykonany bez względu na zaistniałą szkodę.

      Informujemy także, że zakaz umyślnego utrudniania lub uniemożliwiania polowania został 
usunięty w drodze nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie na zaawansowanym etapie prac 
legislacyjnych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wolą parlamentarzystów. Informujemy 
także, że kwestie dotyczące monitorowania skali zjawiska blokowania polowań są obecnie 
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przedmiotem zainteresowania tut. resortu. Po analizie zebranych informacji podjęte zostaną dalsze  
decyzje dotyczące możliwości ewentualnego przywrócenia ww. zakazu.

                                                                                 Z poważaniem i leśnym pozdrowieniem „Darz Bór”

Jacek Sagan
Dyrektor
Departament Leśnictwa
/ – podpisany cyfrowo/
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