Zmiany w prawie
łowieckim
Część I
ZMIANY W SZCZEGÓŁOWYCH
WARUNKACH WYKONYWANIA
POLOWANIA I ZNAKOWANIA TUSZ
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania
i znakowania tusz

Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: poszerzenie pojęcia polowania indywidualnego
§2
pkt. 14a)
polowaniu indywidualnym — rozumie się przez to
polowanie wykonywane przez jednego myśliwego
działającego niezależnie od innych myśliwych
znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim oraz
polowanie na drapieżniki przy stogach i norach,
wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego z
udziałem podkładacza z psem, oraz polowanie na
ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż
trzech myśliwych korzystających z psa;

§2
pkt. 14a)
polowaniu indywidualnym – rozumie się przez to
polowanie:
a)wykonywane przez jednego myśliwego, z psem lub
psami albo bez psa, działającego niezależnie od
innych myśliwych znajdujących się w tym samym
obwodzie łowieckim,
b)na drapieżniki przy stogach i norach wykonywane
przez myśliwych korzystających z psa lub psów,
c)na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej
niż trzech myśliwych korzystających z psa lub
psów,
d)na dziki wykonywane w dzień przez jednego
myśliwego przy udziale jednego naganiacza albo jednego
podkładacza zpsem;”,

Poszerzono zakres polowania indywidualnego o literę „d”, nowa
forma polowania na dziki.
2

Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: doprecyzowanie poszukiwania postrzałka
§2
15b)

brak

poszukiwaniu postrzałka – rozumie się przez to
podejmowanie przez myśliwego lub grupę
myśliwych czynności zmierzających do
odnalezienia rannej zwierzyny w celu skrócenia
jej cierpień; poszukiwanie postrzałka może
odbywać się przy udziale naganiacza lub przy
użyciu psa lub psów albo bez psa;

Wprowadzono definicję, określono zasady. Nie dochodzimy tylko
poszukujemy.
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: amunicja
§3
ust. 3
wprowadzenie dowyliczenia:
Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się, z
zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie z użyciem broni
myśliwskiej, o której mowa w ust. 2, oraz naboi
myśliwskich z pociskami półpłaszczowymi, przy czym:

§3
ust. 3
wprowadzenie dowyliczenia:
Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się wyłącznie z
użyciem broni myśliwskiej, o której mowa w ust. 2, oraz
naboi myśliwskich, z wyłączeniem naboi myśliwskich z
pociskami pełnopłaszczowymi, przy czym:

Zmiana (doprecyzowania) w składni paragrafu, brak istotnych
konsekwencji prawnej.
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: amunicja
§3
ust. 6
Do wykonywania polowania na drapieżniki używa się
broni myśliwskiej o lufach gwintowanych oraz
myśliwskich naboi z pociskami półpłaszczowymi i
pełnopłaszczowymi lub broni myśliwskiej o lufach
gładkich oraz naboi myśliwskich wymienionych w ust. 4
lub 5.

§3
ust. 6
Do wykonywania polowania na drapieżniki używa się
broni myśliwskiej o lufach gwintowanych oraz
naboi myśliwskich, w tym naboi z pociskami
pełnopłaszczowymi, lub broni myśliwskiej o lufach
gładkich oraz naboi myśliwskich wymienionych w ust. 4
lub 5.

Zmiana (doprecyzowania) w składni paragrafu, brak istotnych
konsekwencji prawnej.
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: dopuszczenie noktowizji i termowizji
§ 4:
ust. 1a
Na obszarach położonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej określonych w załączniku do decyzji wykonawczej
Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w
sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w
odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych
państwach członkowskich i uchylającej decyzję
wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z
11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) do wykonywania
polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie
noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych.

w § 4:
ust. 1a
Do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza
się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych
celowniczych urządzeń optycznych.

Dopuszczenie w całym kraju a nie w strefach restrykcyjnych ASF
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: światło przy dochodzeniu postrzałka
§ 4:
ust. 3
Dopuszcza się dochodzenie postrzałka z użyciem
sztucznego źródła światła, nieprzytwierdzonego dobroni

§ 4:
ust. 3
Dopuszcza się poszukiwanie postrzałka z użyciem
sztucznego źródła światła przymocowanego do broni.

Dopuszczenie montowania światła do broni w trakcie dochodzenia
postrzałka
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: pies przy dochodzeniu postrzałka
§5
ust. 1
polowanie z psami lub naganką może odbywać się w
okresie od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
ograniczenie to nie dotyczy polowania z psami lub
naganką na ptactwo łowne, z psami lub naganką na
drapieżniki oraz poszukiwania postrzałka z psem na
otoku

§5
ust. 1
polowanie z psami lub naganką może odbywać się w
okresie od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
ograniczenie to nie dotyczy polowania z psami lub
naganką na ptactwo, z psami lub naganką na drapieżniki
oraz poszukiwania postrzałka z psem lub psami

Odstąpienie z obowiązku prowadzenia psa na otoku
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: nowa forma polowania indywidualnego

brak

§5
ust. 1a
polowanie indywidualne na dziki wykonywane w dzień:
a) z psem lub psami,
b) przy udziale jednego naganiacza albo jednego
podkładacza zpsem
– może odbywać się w okresie od dnia 15 sierpnia do
dnia 31 stycznia;

Myśliwy z naganiaczem lub psem/psami, okres wykonywania
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: ograniczenie polowań na zwierzynę wsiedlaną
§5
ust. 1b
polowanie na zwierzynę wsiedlaną może odbywać się nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej wsiedlenia;”,

brak

Poważne ograniczenie polowań na zwierzynę wsiedlaną
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: dochodzenie postrzałka w cudzym obwodzie
§5
ust. 2
poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie
łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do
wykonywania polowania, może odbywać się pod
warunkiem niezwłocznego zawiadomienia o tym
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, nie
później jednak niż po upływie 12 godzin od rozpoczęcia
poszukiwań; poszukujący postrzałka może korzystać z
pomocy naganiacza lub innego myśliwego, a także
korzystać z psa prowadzonego na otoku;

§5
ust. 2
poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie
łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do
wykonywania polowania, może odbywać się pod
warunkiem niezwłocznego zawiadomienia o tym
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, nie
później jednak niż po upływie 12 godzin od rozpoczęcia
poszukiwań;

Wykreślenie zbędnej frazy, zasady określono wcześniej w
definicjach
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: dochodzenie postrzałka poza obwodem
§5
ust. 3
dopuszcza się poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej
na terenie niewchodzącym w skład obwodu łowieckiego
za zgodą władającego terenem i z zachowaniem
szczególnych środków bezpieczeństwa; poszukujący
postrzałka może korzystać z pomocy naganiacza
lub innego myśliwego, a także korzystać z psa
prowadzonego na otoku;

§5
ust. 3
dopuszcza się poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej
na terenie niewchodzącym w skład obwodu łowieckiego
za zgodą władającego terenem i z zachowaniem
szczególnych środków bezpieczeństwa;

Wykreślenie zbędnej frazy, zasady określono wcześniej w
definicjach
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: dochodzenie postrzałka – zakres czynności
§5
ust. 5
myśliwy powinien poszukiwać, dochodzić i uśmiercić
ranną zwierzynę możliwie szybko i w sposób
oszczędzający jej niepotrzebnych cierpień;

§5
ust. 5
myśliwy powinien poszukiwać postrzałka i go uśmiercić
możliwie szybko i w sposób oszczędzający
niepotrzebnych cierpień, z zachowaniem szczególnej
ostrożności i zastosowaniem środków niezbędnych dla
zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i
osób postronnych, a także z uwzględnieniem
bezpieczeństwa używanych do polowania psów;

Znaczne rozbudowanie delegacji
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: wyposażenie myśliwego polującego w nocy
§7
ust. 1
pkt. 1
Polowanie na piżmaki i drapieżniki - przez myśliwego
wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym
celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w
§ 4 ust. 1, oraz w lornetkę i latarkę;

§7
ust. 1
pkt. 1
Polowanie na piżmaki i drapieżniki – przez myśliwego
wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym
celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w
§ 4 ust. 1, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie
termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę;

Luneta tylko optyczna
Lornetka lub urządzenie termowizyjne/noktowizyjne
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: wyposażenie myśliwego polującego w nocy
§7
ust. 1
pkt. 1a
Polowanie na dziki - przez myśliwego wyposażonego w
myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym
urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub
1a, oraz w lornetkę i latarkę;

§7
ust. 1
pkt. 1a
Polowanie na dziki - przez myśliwego wyposażonego w
myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym
urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub
1a, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie
termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę;”,

Luneta optyczna lub termowizyjna/noktowizyjna
Lornetka lub urządzenie termowizyjne/noktowizyjne
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: obowiązki myśliwego polującego w nocy
§7
ust. 2
pkt. 3
przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę cel i
teren na linii strzału – w przypadku określonym w ust. 1
pkt 1, a także w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a,
gdy używa do wykonywania polowania urządzeń
optycznych określonych w § 4 ust. 1;

§7
ust. 2
pkt. 3
przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę lub
obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne
cel i teren na linii strzału w przypadku określonym w ust.
1 pkt 1, a także w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a,
gdy używa do wykonywania polowania celowniczych
urządzeń optycznych, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 1a;

Luneta optyczna lub termowizyjna/noktowizyjna
Lornetka lub urządzenie termowizyjne/noktowizyjne
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: polowanie indywidualne
§ 21
Polowanie indywidualne nie może odbywać się z użyciem
naganki lub udziałem podkładacza z psem, z wyjątkiem
polowania na drapieżniki przy stogach i norach oraz
polowania na ptactwo.
brak

Uchylony
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: książka ewidencji
§ 23
ust. 1
Na terenie obwodu łowieckiego znajduje się jedna
książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu
indywidualnym, zwana dalej "książką ewidencji".

§ 23
ust. 1
Na terenie obwodu łowieckiego znajduje się jedna
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym,
zwana dalej „książką ewidencji”.

Zmiana nazwy polegająca na wykreśleniu „myśliwych”
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: książka ewidencji
§ 23
ust. 2-4
2.Wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać
wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub myśliwi
przez nich upoważnieni do dokonania wpisu lub osoby
upoważnione przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu
łowieckiego do dokonywania tych wpisów.
3.Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi
być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie
wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania.
4.W miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce
wykonywania polowania nie może w tym samym czasie,
bez zgody myśliwego wykonującego polowanie w tym
miejscu, polować inny myśliwy.

brak

Obszar uregulowany nowelizacją ustawy Prawo łowieckie
(nowelizacja z 2018r.).
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: książka ewidencji
§ 23
ust. 5
5. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest
obowiązany poinformować pisemnie właściwego
nadleśniczego o miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz
o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osoby
upoważnionej albo osób upoważnionych do dokonywania
wpisów, a także okazywać mu ją lub upoważnionej przez
niego osobie oraz innym upoważnionym do tego osobom
na każde żądanie.

brak

Obszar uregulowany nowelizacją ustawy Prawo łowieckie
(nowelizacja z 2018r.).
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: obowiązki dzierżawcy/zarządcy
§ 28
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, kierując
się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, uprzednio
zawiadamia właściwych miejscowo nadleśniczych oraz
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o terminach
organizowanych przez siebie polowań zbiorowych.
brak

Obszar uregulowany nowelizacją ustawy Prawo łowieckie
(nowelizacja z 2018r.).
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: nowe obowiązki prowadzącego polowanie
§ 29
ust. 1
Prowadzący polowanie lub wyznaczony przez niego
myśliwy przed rozpoczęciem polowania sporządza listę
naganiaczy, dokonuje odprawy naganki, informuje o
warunkach polowania, w szczególności o obowiązkach i
sposobie zachowania się podczas polowania, w tym
używania psów i dochodzenia postrzałków.

§ 29
ust. 1
Prowadzący polowanie lub wyznaczony przez niego
myśliwy przed rozpoczęciem polowania sporządza listę
naganiaczy, psów biorących udział w polowaniu oraz
osób towarzyszących, dokonuje odprawy naganki,
informuje o warunkach polowania, w szczególności o
obowiązkach i sposobie zachowania się podczas
polowania, w tym używania psów i poszukiwania
postrzałków.

Lista psów oraz lista osób towarzyszących, nowy obowiązek
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: rozpoczęcie polowania
§ 30
ust. 2
Polowanie uważa się za rozpoczęte z chwilą przystąpienia
do odprawy myśliwych.

§ 30
ust. 2
Polowanie uważa się za rozpoczęte z chwilą zajęcia
pierwszego stanowiska przez myśliwego podczas
rozprowadzania myśliwych przed pierwszym pędzeniem.”

Znaczne „skrócenie” polowania
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: nowe obowiązki prowadzącego polowanie
§ 31
ust. 1
Wprowadzenie dowyliczenia:
Prowadzący polowanie w trakcie odprawy myśliwych
powinien:

§ 31
ust. 1
Wprowadzenie dowyliczenia:
Prowadzący polowanie przed rozpoczęciem pierwszego
pędzenia przeprowadza odprawę myśliwych, w trakcie
której powinien

Odmienne osadzenie na osi czasu odprawy, wynikające ze zmiany
rozpoczęcia odprawy
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: psy na stanowisku myśliwego
§ 39
Myśliwy może, za zgodą prowadzącego polowanie,
zabrać ze sobą na stanowisko psa. W takim przypadku:
1) pies powinien być trzymany na otoku;
2)myśliwy może używać psa do dochodzenia postrzałka
tylko po zakończeniu pędzenia i za zgodą prowadzącego
polowanie.

§ 39
Myśliwy może, za zgodą prowadzącego polowanie,
zabrać ze sobą na stanowisko psa lub psy. W takim
przypadku pies lub psy powinny być trzymane na otoku.

Nie tylko jeden pies
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: poszukiwanie postrzałka
§ 40
ust. 1
Obowiązek dochodzenia i dostrzelenia postrzałka
spoczywa na myśliwym, który go postrzelił.

§ 40
ust. 1
Obowiązek zapewnienia poszukiwania postrzałka i jego
uśmiercenia spoczywa na myśliwym, który go postrzelił.

Poszukujemy i uśmiercamy, a nie dochodzimy i dostrzeliwujemy
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: poszukiwanie postrzałka
§ 40
ust. 2a
Myśliwy może poszukiwać postrzałka tylko po
zakończeniu pędzenia i za zgodą prowadzącego
polowanie.”
brak

Nowy zapis, stara treść
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: poszukiwanie postrzałka
§ 40
ust. 3
Prowadzący polowanie, na prośbę myśliwego, powinien
udzielić mu pomocy podczas poszukiwania postrzałka
zwierzyny grubej.

§ 40
ust. 3
Prowadzący polowanie, na prośbę myśliwego, powinien
udzielić mu pomocy podczas poszukiwania postrzałka
zwierzyny grubej.

Poszukujemy i uśmiercamy, a nie dochodzimy i dostrzeliwujemy
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: poszukiwanie postrzałka
§ 40
ust. 4
Myśliwy dochodzący postrzałka nie może wymagać
przerwania polowania.

§ 40
ust. 4
Myśliwy poszukujący postrzałka nie może wymagać
przerwania polowania.

Poszukujemy i uśmiercamy, a nie dochodzimy i dostrzeliwujemy
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: polowanie zbiorowe
§ 41a
Przerwy zarządzone przez prowadzącego polowanie nie
są polowaniem.

brak

Nowy zapis
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: świadectwo pochodzenia zwierzyny
§ 42
ust. 6
pkt. 1
Pieczęć dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

§ 42
ust. 6
pkt. 1
Pieczątkę dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego
albo nazwę i adres siedziby dzierżawcy lub zarządcy
obwodu łowieckiego.

Pieczątka albo …. dowolnie inaczej naniesiona, wymagana prawem
informacja
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: sokolnictwo
§ 47
ust. 3
Podczas łowów zbiorowych, w trakcie wykonywania pracy
przez jednego ptaka łowczego, wszystkie pozostałe
współuczestniczące w łowach ptaki powinny znajdować
się na rękawicach sokolników i w tym czasie nie mogą
być użyte do łowów.

brak

Uchylono

32

Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: przyjęcie tuszy (MP)
§ 51
ust. 3
pkt. 1
pieczęć przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;

§ 51
ust. 3
pkt. 1
pieczątkę prowadzącego punkt skupu albo imię i
nazwisko, albo nazwę prowadzącego punkt skupu oraz
adres punktu skupu.

Pieczątka albo …. dowolnie inaczej naniesiona, wymagana prawem
informacja
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Zakres zmian: Załączniki: książka ewidencji
Załącznik Nr 1
UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA POLOWANIA
INDYWIDUALNEGO
1.

Pieczątka dzierżawcy lub zarządcy obwodu
łowieckiego

Załącznik Nr 1
UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA POLOWANIA
INDYWIDUALNEGO
1.

Pieczątka dzierżawcy lub zarządcy obwodu
łowieckiego albo nazwę dzierżawcy lub
zarządcy obwodu łowieckiego

Pieczątka albo …. dowolnie inaczej naniesiona, wymagana prawem
informacja

34

Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: Załączniki: książka ewidencji
Załącznik Nr 2
KSIĄZKA EWIDENCJI POBYTU MYŚLIWYCH NA
POLOWANIU INDYWIDUALNYM

Załącznik Nr 2
KSIĄZKA EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU
INDYWIDUALNYM

Zmiana tytułu, wykreślenie słowa „myśliwych”, klika innych
drobnych zmian (między innymi wpisujemy oddane strzały tylko do
zwierzyny grubej) skutkujących koniecznością wymiany
„papierowych książek” od 1 kwietnia 2020r.
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Część II
USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW
W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA
CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT
Art. 3.
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 oraz z 2019 r. poz. 125, 730 i 897)
wprowadza się następujące zmiany:
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Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt.
druki sejmowe nr 87, do druku nr 87, 93, 93-A
druki senackie nr 28, 28 A

Był to poselski projekt ustawy.
Ustawa zmierza do usprawnienia działań prowadzonych w ramach likwidowania
chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym
uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i kwestii redukcji populacji
dzików na terytorium RP.
Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2019 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 grudnia 2019 r.
Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2019 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Środowiska,
─ Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska w tej
sprawie odbyło się 9 i 17 stycznia 2020 r. Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Senat przyjął ustawę w dniu 17.01.2020 r. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu
Senatu był senator Józef Łyczak.
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Zakres zmian: Zasady gospodarki łowieckiej
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Art. 8.

Gospodarka łowiecka jest prowadzona w obwodach łowieckich przez dzierżawców
albo zarządców.
Gospodarka łowiecka jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie, w
oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.
Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych w parkach narodowych i rezerwatach
przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, odbywają się na
zasadach określonych w ustawie oraz zgodnie z obowiązującymi okresami polowań,
warunkami wykonywania polowań i zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej
zwierząt łownych, o których mowa w art. 34 pkt 4.
Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych, o których mowa w ust. 3, odbywają się na
podstawie indywidualnego upoważnienia, wystawianego każdorazowo przez
odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony
środowiska, wskazującego w szczególności gatunek i liczbę sztuk zwierzyny oraz
termin ważności upoważnienia. W przypadku wystawienia upoważnienia, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, zakazów, nakazów i ograniczeń wynikających z
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614) oraz wprowadzonych na jej podstawie nie stosuje się w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych.
Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych, o których mowa w ust. 3,odbywają się pod
nadzorem odpowiednio pracownika parku narodowego albo pracownika regionalnej
dyrekcji ochrony środowiska.
Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych w parkach narodowych są wykonywane w
pierwszej kolejności przez pracowników parków narodowych.
Zakazuje się odstrzałów redukcyjnych zwierząt łownych, o których mowa w ust. 3, w
formie polowań zbiorowych, polowań z naganką, polowań z użyciem psów oraz
nęcenia zwierząt.

8. Odstrzał sanitarny zwierząt jest wykonywany z
nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt.
9. Odstrzał sanitarny zwierząt, o którym mowa w ust. 8,
odbywa się na podstawie indywidualnego
upoważnienia, do którego wystawienia jest
zobowiązany odpowiednio zarządca lub dzierżawca
obwodu łowieckiego, lub dyrektor parku narodowego
albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
wskazującego w szczególności gatunek i liczbę sztuk
zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin
ważności upoważnienia.
10. Przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego, o którym
mowa w ust. 8, stosuje się odpowiednio przepisy o
zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 3.”;

W art. 8 dodaje się ust. 8 - 10
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Zakres zmian: Zasady gospodarki łowieckiej
Art. 11
1.
2.

3.

Łowiectwo jest prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami użytkowania
terenów rolnych, leśnych i rybackich, w warunkach stałego polepszania zwierzynie
środowiska jej bytowania.
Gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczególności:
1. tworzenia stałych i okresowych osłon dla zwierzyny (lasy, zadrzewienia,
zakrzewienia, remizy, osłony miejsc lęgowych);
2. wzbogacania naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny w lasach;
3. zachowania istniejących naturalnych zbiorników wodnych, rekonstrukcji i
tworzenia nowych;
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. utrzymywania korytarzy (ciągów) ekologicznych dla zwierzyny;
7. utrzymywania struktury wiekowej i płciowej oraz liczebności populacji
zwierzyny właściwych dla zapewnienia równowagi ekosystemów oraz
realizacji głównych celów gospodarczych w rolnictwie, leśnictwie i
rybactwie;
8. ochrony zwierzyny przed zagrożeniem ruchu pojazdów samochodowych
na drogach krajowych i wojewódzkich.
Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci
miast) i nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
współdziałają ze sobą oraz z właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów w
sprawach 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, oraz z
zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i
hodowli zwierzyny.

4. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego może wystąpić z wnioskiem
do służb, straży lub organów administracji rządowej, w szczególności do
właściwego miejscowo komendanta Policji lub Straży Granicznej, lub
Państwowej Straży Pożarnej, lub właściwego terytorialnie organu Inspekcji
Weterynaryjnej, o udzielenie pomocy pozostającej w zakresie kompetencji
tych służb, straży lub inspekcji, 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.
5. Pomoc, o której mowa w ust. 4, polega w szczególności na:
1. zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed
nieuprawnionym wstępem osób trzecich;
2. wsparciu działań mających na celu poszukiwanie padłych
zwierząt, co do których zachodzi podejrzenie, że mogły być
nosicielami chorób zakaźnych, o których mowa w art. 2 pkt 21
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
3. kontroli przestrzegania przez osobę uprawnioną do
wykonywania polowania, w tym osobę wykonującą odstrzał
sanitarny, o którym mowa w art. 8 ust. 8, zasad bioasekuracji.”;

W art. 11 dodaje się ust. 4 - 5
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Zakres zmian: Obwody łowieckie
Art.29a.
1. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego w szczególności powinna zawierać:
1. numer i powierzchnię obwodu łowieckiego;
2. obszar gruntów leśnych i polnych wchodzących w skład obwodu łowieckiego;
3. kategorię obwodu łowieckiego;
4. Wysokość czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego i termin jego płatności;
5. obowiązki stron umowy;
6. zasady zastosowania odstrzału zastępczego;
7. sposób i terminy rozliczeń między stronami umowy w przypadku jej rozwiązania.
2. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego ulega rozwiązaniu w przypadku:
1. wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia;
2. rozwiązania koła łowieckiego;
3. zgodnego oświadczenia stron.
2a Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminów
wypowiedzenia:
1) po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego
Związku Łowieckiego lub na wniosek właściwej izby rolniczej –w przypadku
nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego
rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie
minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących
po sobie łowieckich lat gospodarczych;
2) na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego –w przypadku negatywnej oceny
prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego,
wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek
Łowiecki na podstawie statutu.
2b. Brak przedstawienia przez Polski Związek Łowiecki opinii, o której mowa w ust. 2a pkt 1, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii.
2c. Opinii, o której mowa w ust. 2a pkt 1, nie zasięga się w przypadku, gdy dzierżawcą obwodu
łowieckiego jest Polski Związek Łowiecki.
3.
W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące
dzierżawy.

„Art. 29b. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, tryb składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę
obwodów łowieckich oraz kryteria oceny tych wniosków i
wnioskodawców, uwzględniając wymagania prowadzenia prawidłowej
gospodarki łowieckiej i działań mających na celu zwalczanie i
zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt
łownych.”

Po art. 29 a dodaje się art. 29 b
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Zakres zmian: Polski Związek Łowiecki
Art. 32 a
5. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1) Łowczy Krajowy –powoływany przez ministra
właściwego do spraw środowiska spośród trzech
kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę
Łowiecką i odwoływany przez ministra właściwego do
spraw środowiska po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Łowieckiej

Art. 32 a
5. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1) Łowczy Krajowy – powoływany i odwoływany przez
ministra właściwego do spraw środowiska.

Zmiana sposobu powoływania i odwoływania Łowczego
Krajowego z pominięciem wyrażania opinii przez NRŁ
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Zakres zmian: Polski Związek Łowiecki
Art. 32 a

6. W skład zarządu okręgowego wchodzą:
1) łowczy okręgowy –powoływany i odwoływany
przez Zarząd Główny;
2) członkowie w liczbie od 2 do 4 –powoływani i
odwoływani przez Zarząd Główny na wniosek
łowczego okręgowego.

Art. 32 a
5. W skład Zarządu Okręgowego wchodzą:
1) łowczy okręgowy – powoływany i odwoływany
przez Łowczego Krajowego po uzyskaniu
pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw
środowiska;
2) członkowie w liczbie od 2 do 4 –powoływani i
odwoływani przez Zarząd Główny na wniosek
łowczego okręgowego.

Zmiana sposobu powoływania i odwoływania Łowczego Okręgowego z
pominięciem wyrażania opinii przez Okręgowy Zjazd Delegatów
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Zakres zmian: Polski Związek Łowiecki
Art.34.
Do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy:
1. prowadzenie gospodarki łowieckiej;
2. troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową,
jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska
przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych
zwierząt dziko żyjących;
3. pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa;
4. ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i
osobniczej zwierząt łownych;
5. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Polskiego Związku Łowieckiego
prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
6. uchylony
7. organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa
myśliwskiego;
8. prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce
łowieckiej;
9. współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
10. wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
11. prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

Art. 34

11a) podejmowanie działań mających
na celu zwalczanie i zapobieganie
rozprzestrzenianiu się chorób
zakaźnych zwierząt łownych;

12. realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

W art. 34 po pkt 11 dodaje się pkt 11 a
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Zakres zmian: Wykonywanie polowania
Art.42.
1. Polowanie może być wykonywane przez
członków Polskiego Związku Łowieckiego lub
cudzoziemców, o których mowa wart.42a
ust.1, za zgodą dzierżawcy lub zarządcy
obwodu łowieckiego.
1a. Polowanie może być polowaniem
indywidualnym albo zbiorowym.

w art. 42:
1b. Podczas polowania lub odstrzału
sanitarnego, o którym mowa w art. 8 ust.
8, oraz przy wykonywaniu czynności
związanych z zagospodarowaniem tuszy
odstrzelonych zwierząt łownych osoba
uprawniona do wykonywania polowania
obowiązana jest do przestrzegania zasad
bioasekuracji.”

Po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
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Zakres zmian: Wykonywanie polowania
Art.42.
10.Uprawnienia do wykonywania polowania
wygasają, o ile zainteresowany w okresie
5lat od ich nabycia nie uzyskał członkostwa
Polskiego Związku Łowieckiego lub też po
upływie 5lat do ustania członkostwa w
Polskim Związku Łowieckim.

„10a. Przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowania
lub odstrzału sanitarnego, o którym mowa w art. 8 ust. 8, oraz
przy wykonywaniu czynności związanych z
zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny polega na takim
zachowaniu osób uprawnionych do wykonywania polowania,
które ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób
zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych zwierząt
łownych lub ich części, lub tych osób, lub w wyniku czynności
wykonywanych przez te osoby.
10b. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, zasady bioasekuracji, jakie powinny być
przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego
niektórych gatunków zwierząt łownych oraz przy wykonywaniu
czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej
zwierzyny, mając na względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu
się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych
zwierząt łownych lub ich części, lub osób uprawnionych do
wykonywania polowania lub w wyniku czynności
wykonywanych przez te osoby.”

po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b:
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Zakres zmian: Wykonywanie polowania
Art. 42aa.Zabrania się:
15) wykonywania polowania w obecności
lub przy udziale dzieci do 18. roku życia.

Art. 42aa.Zabrania się:
15) wykonywania polowania w
obecności lub przy udziale dzieci do
18. roku życia;
16) celowego utrudniania lub
uniemożliwiania wykonywania
polowania.

w art. 42aa w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 16
46

Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: Przepisy karne
Art.51.1. Kto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od
miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w
odległości mniejszej niż150 m od zabudowań mieszkalnych,
wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub
niszczy ich lęgowiska,
przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,
niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,
niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,
poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,
wbrew przepisomart.42b ust.2nie dokonuje wymaganych
wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania
indywidualnego
8)(uchylony)
–podlega karze grzywny.

Art.51.1. Kto:
1. strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od
miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w
odległości mniejszej niż150 m od zabudowań mieszkalnych,
2. wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub
niszczy ich lęgowiska,
3. przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,
4. niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,
5. niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z
lizawek,
6. poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,
7. wbrew przepisomart.42b ust.2nie dokonuje wymaganych
wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania
indywidualnego
7a) nie przestrzega zasad bioasekuracji podczas polowania lub
odstrzału sanitarnego, o którym mowa w art. 8 ust. 8, oraz przy
wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem
pozyskanej zwierzyny,”;
1. 8)(uchylony)
2. –podlega karze grzywny.

w art. 51 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: Przepisy karne
Art.52.Kto:
1. gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do
obrotu narzędzia i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa,
2. wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów
zwierząt łownych,
3. narusza zakaz, o którym mowawart.9 ust.1 pkt4,
4. hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich
mieszańce,
5. sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach
niewydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala na
polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania
lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim
pozyskania zwierzyny,
6. pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej
liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę
lub zarządcę obwodu łowieckiego,
7. wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do
18. roku życia
–podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.

Art.52.Kto:

1. gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do
obrotu narzędzia i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa,
2. wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów
zwierząt łownych,
3. narusza zakaz, o którym mowawart.9 ust.1 pkt4,
4. hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich
mieszańce,
5. sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach
niewydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie
osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na
przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania
zwierzyny,
6. pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej
liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub
zarządcę obwodu łowieckiego,
7. wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18.
roku życia
8. celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania.
–podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.

w art. 52 w pkt 7 dodaje się przecinek i pkt 8
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Część III
USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW
W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA
CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT
Art. 4.
W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z
2019 r. poz. 284 i 1214) wprowadza się następujące zmiany:

Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: Broń i amunicja
Art.10.

5.Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1,
nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29u st.
2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci:
1)samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia
celów na odległość;
2)broni palnej wytworzonej lub przerobionej w
sposób pozwalający na zatajenie jej
przeznaczenia, a także broni imitującej inne
przedmioty;
3)broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub
przystosowanej do strzelania zużyciem tłumika
huku;

Art.10.
5.Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być
wydane, z zastrzeżeniem art. 29u st. 2, na broń szczególnie
niebezpieczną w postaci:
1)samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na
odległość;
2)broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób
pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broni
imitującej inne przedmioty;
3) broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub
przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku, z
wyłączeniem pozwolenia na broń do celów łowieckich;”,
„5a. Broń, o której mowa w ust. 5 pkt 3, posiadana na podstawie
pozwolenia na broń do celów łowieckich może być używana
wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu
wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”;

Zmiana w art. 10 w ust. 5 pkt 3 oraz po ust. 5 dodaje się ust. 5a
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UWAGA: W art. 263 kk zapisano:

„§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub
przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem
pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku”.

Wyrabianie broni palnej lub amunicji to jej wytwarzanie nawet
sposobem chałupniczym. Pojęcie to obejmuje wszelkie czynności
zmierzające do nadania cech broni palnej lub amunicji
jakiemukolwiek przedmiotowi, który ich do tej pory nie posiadał, a
więc wyprodukowanie nowej broni od początku, jak i składanie jej z
części, przerabianie, uzdatnianie, bądź też przystosowanie
istniejącej broni do tłumika.
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: Broń i amunicja
Art.29.
1. Świadectwo broni może być wydane:
3)podmiotom prowadzącym strzelnicę;
4)szkołom, organizacjom sportowym i
łowieckim, stowarzyszeniom obronnym
w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń
strzeleckich lub innym placówkom
oświatowym oraz organizatorom
kursów, kształcącym w zawodzie
pracownika ochrony

Art.29.

1. Świadectwo broni może być wydane:

3)podmiotom prowadzącym strzelnicę;
4)szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim,
stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i
realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym
placówkom oświatowym oraz organizatorom
kursów, kształcącym w zawodzie pracownika
ochrony

„8) zarządcom lub dzierżawcom obwodów
łowieckich w celu wykonania odstrzału
sanitarnego z nakazu wydanego na
podstawie przepisów o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt.”,

Zmiana umożliwiająca zakup broni z tłumikiem przez koło
łowieckie jako broni obiektowej;
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: Broń i amunicja
Art.29.
2. Świadectwo broni na broń szczególnie
niebezpieczną, o której mowa wart. 10ust.
5pkt 1, może być wydane wyłącznie
podmiotom, o których mowa w ust. 1pkt 1 i
2, oraz organizatorom kursów, kształcącym
w zawodzie pracownika ochrony.

„2. Świadectwo broni na broń szczególnie
niebezpieczną, o której mowa w:

1) art. 10 ust. 5 pkt 1, może być wydane
wyłącznie podmiotom, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym
w zawodzie pracownika ochrony;

2) art. 10 ust. 5 pkt 3, może być wydane
wyłącznie podmiotom, o których mowa w
ust. 1 pkt 8, w celu wykonania odstrzału
sanitarnego z nakazu wydanego na
podstawie przepisów o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt.”;

Zmiana umożliwiająca zakup broni obiektowej z tłumikiem przez
koło łowieckie;
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Stan dotychczasowy

Stan obecny

Zakres zmian: Broń i amunicja
Art.30.
1.Osoby fizyczne mogą posługiwać się
bronią podmiotów, o których mowa wart. 29
ust. 1, przy wykonywaniu zadań
wymienionych w tym przepisie, po
uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni
z zachowaniem zasad określonych wart.
15ust. 1–5 i art. 16ust. 1 i2 oraz
zatrudnieniu przez te podmioty.

„1c. Bronią podmiotów, o których mowa w
art. 29 ust. 1 pkt 8, mogą posługiwać się
wyłącznie osoby posiadające pozwolenie na
broń do celów łowieckich oraz uprawnienia
do wykonywania polowania. Osób tych nie
dotyczy wymóg zatrudnienia, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli są członkami
Polskiego Związku Łowieckiego.”.

Zmiana umożliwiająca posługiwanie się bronią obiektową przez członków kół
łowieckich np. strażnika łowieckiego po uzyskaniu pozwolenia na broń
obiektową
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Dziękuję za uwagę

55

