
 
Warszawa, 30 listopada 2016 r. 

Zn. Spr. ZLP-01.20.2016 
 

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Szanowny Panie Marszałku, 
 

Związek Leśników Polskich w RP wyraża zdecydowany sprzeciw wobec 

regulacji zawartych w projekcie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 roku 

o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - 

Prawo łowieckie (Druk nr 1042), który zostanie przekazany pod obrady Sejmu w dniu 

1 grudnia br.  
 

Uzasadnienie 
  

Dokonywanie oględzin i szacowanie szkód łowieckich. Art. 1 pkt 2 projektowanej 

ustawy wprowadza obowiązek dokonywania oględzin i szacowania szkód 

wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny 

przez przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.   

 Lasy Państwowe nie dysponują kadrą wykwalifikowaną w zakresie rolnictwa, 

a w szczególności w zakresie szacowania szkód majątkowych – szkód w uprawach 

i płodach rolnych. Pracownicy Lasów Państwowych posiadają w większości 

wykształcenie leśne, a programy kształcenia na krajowych uczelniach leśnych nie 

zawierają przedmiotów rolniczych, dzięki którym możliwe było i jest zdobycie wiedzy 

z zakresu rolnictwa, w szczególności technologii prowadzenia upraw, znajomości 

gatunków i odmian roślin uprawnych, uprawy gleby pod uprawy rolnicze, itp. 

 Aby możliwe było zrealizowanie projektowanej regulacji, niezbędne byłoby 

zatrudnienie w każdym z 430 nadleśnictw minimum jednej osoby, z wykształceniem 

rolniczym, która zajmowałaby się dokonywaniem oględzin i szacowaniem szkód 

łowieckich, co wiązałoby się z ogromnymi kosztami.  
 



 

Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie. Art. 1 pkt 4 nakłada na Państwowe 

Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” obowiązek wypłaty odszkodowań, który do 

tej pory ciążył na Skarbie Państwa. Ponadto w/w art. wprowadza zryczałtowany zwrot 

kosztów, zwany dalej ryczałtem ponoszony przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu 

łowieckiego na rzecz Lasów Państwowych, który ma być formą rekompensaty za 

obowiązek wypłaty odszkodowań. 

Wg uzyskanych informacji szacuje się, iż na wypłatę odszkodowań za szkody 

w uprawach i płodach rolnych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy 

Państwowe” będzie potrzebna kwota 200 – 250 mln zł rocznie, przy czym projektowany 

ryczałt nie pokryje tej kwoty w całości. Brakujące środki finansowe Lasy Państwowe 

będą musiały wygospodarować z własnych środków. 

Podsumowując powyżej przytoczoną argumentację, brak jest zasadności 

i merytorycznego uzasadnienia w obarczeniu Lasów Państwowych wypłatą 

odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, gdyż Państwowe 

Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” samo ponosi ogromne straty z powodu szkód 

od zwierzyny za które nie przysługuje im odszkodowanie przy jednoczesnym braku 

środków finansowych, które mogłyby być przeznaczone na wypłatę odszkodowań za 

szkody w uprawach i płodach rolnych dla innych podmiotów. 

          Zwracamy się o odrzucenie projektu, a w przypadku dalszego procedowania 

rządowego projektu o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę 

o zmianie ustawy - Prawo łowieckie w obecnej postaci, Związek Leśników Polskich 

w RP oświadcza, że podejmie statutowe działania, w tym akcje protestacyjne 

z udziałem blisko 25 tys. leśników, w tym 10.750 członków Związku Leśników Polskich 

w RP. 

       Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 



 
Otrzymują: 
 

1. Pan Andrzej Duda - Prezydent RP 

2. Pani Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów RP 

3. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawa i Sprawiedliwości 

4. Pan Mateusz Morawiecki - Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów 

5. Pan Jan Szyszko - Minister Środowiska 

6. Pan Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

7. Pan Stanisław Gawłowski - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów  

Naturalnych i Leśnictwa  

8. Pani Urszula Pasławska - Poseł na Sejm RP VIII kadencji  

9. Pan Jerzy Gosiewski - Poseł na Sejm RP VIII kadencji 

10. Pan Wojciech Skurkiewicz - Poseł na Sejm RP VIII kadencji 

11. Pan Dariusz Bąk - Poseł na Sejm RP VIII kadencji 

12. Pan Konrad Tomaszewski - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 

13. Pan Lech Bloch - Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku 

      Łowieckiego 

14. Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

      

 

         

 

 

 

 


