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W związku z aktualną sytuacją pandemii koronawirusa w Polsce ocena
prawidłowości odstrzału jeleni byków za sezon łowiecki 2Ot9l2O20 została

odwołana. O nowym terminie koleżanki i koledzy zostaną powiadomieni w

osobnym komunikacie.

W związku z pismem Zarządu Głównego PZŁ wstrzymujemy cotygodniowe
raportowanie na temat pozyskania dzików w ramach odstrzału planowanego i

sanitarnego oraz szkód łowieckich. Miesięczne sprawozdania w ramach

odstrzału planowanego i sanitarnego oraz szkód łowieckich proszę przesyłać do
05 każdego miesiąca do Zarządów Okręgowych na adres : s.iurczvk@pzlow.p|

lub tel, 60168],966

Zaplanowane szkolenie do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania
polowania które miało się odbyć w dniach 15.04 do 30.04.2020 roku zostaje
odwołane. Odwołane zostaje równiez szkolenie selekcjonerskie planowane w
dniach 25.05 do 30.05.2020 roku. O nowych terminach szkoleń poinformujemy.
Wytyczne dla kół łowieckich będących członkami Polskiego Związku Łowieckiego
w zakresie kierunku działania w obliczu zagrożenia spowodowanego
koronawirusem. W załączeniu wytyczne wraz ze wzorami uchwał zarządu koła.
(7ał, I).
Stanowisko PZŁ wobec polowań w czasie epidemii COV|D-19. (Zał.2\.
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Wytyczne dla kół łowieckich na czas epidemii COVID-19 

Na wypadek braku możliwości wypracowania przez ministerstwo odpowiednich regulacji 

prawnych dedykowanych wprost problematyce upływu kadencji organów kół łowieckich 

przedstawiam następujące wytyczne Polskiego Związku Łowieckiego: 

1. Każde koło łowieckie już teraz powinno zadbać o wystawienie odstrzałów na cały 

sezon zanim kadencja członków tego organu dobiegnie końca. 

2. Zarządy kół łowieckich powinny podjąć decyzję o wyznaczeniu terminu zwołania 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Przy ustalaniu terminu zwołania należy wziąć 

pod uwagę, iż obecnie utrzymujący się stan wyższej konieczności który determinuje 

zakaz zgromadzeń, będzie utrzymywany przez rządzących na terenie całego kraju 

jeszcze przez kilka miesięcy. Rekomenduje się, aby terminy zwołania Walnego 

Zgromadzenia wyznaczane było co najmniej na II połowę listopada 2020 roku lub 

nawet kwiecień 2021 roku. 

3. Zarządy kół powinny udzielić pełnomocnictw łowczym kół do dokonywania 

czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych w zakresie 

niezbędnym do dalszego funkcjonowania koła łowieckiego co umożliwi zachowanie 

ciągłości działania kół (podstawa prawna § 49 ust. 2 Statutu ). 

4. Należy zadbać, aby zarządy kół udzielając pełnomocnictw o których mowa powyżej, 

czyniły to w formie uchwały a pełnomocnictwa wprost uprawniały pełnomocników w 

szczególności do wystawiania faktur (jak w przypadku dokonanego odstrzału 

sanitarnego), składania oświadczeń woli w imieniu koła w stosunku do podmiotów 

trzecich oraz uprawniały pełnomocników do prowadzenia procedury szacowania 

szkód łowieckich. W przypadku szkód łowieckich należy pamiętać o nadzwyczajnych 

okolicznościach uzasadniających wprowadzenie przez szacujących szkody procedur 

adekwatnych dla zachowania bezpieczeństwa. 

Uzasadnienie 

Obecnie obowiązujący Statut ani ustawa Prawo łowieckie nie przewidują wystąpienia sytuacji 

nadzwyczajnej, niedającej się przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności, to 

znaczy stanu wyższej konieczności jak wręcz wymusza obecnie rozprzestrzeniające się 

zagrożenia zarażenia koronawirusem. Mamy tu do czynienia niewątpliwie z luką prawną. 

Skoro brak jest na chwilę obecną regulacji odpowiadającej wyjątkowej sytuacji w obliczu 

której przecież obecnie stanęły koła łowieckie właściwym jest korzystanie ze znanych i 

sprawdzonych instytucji prawa cywilnego, kodeks cywilny tytuł XXII dotyczy prowadzenia 

cudzych spraw bez zlecenia. Stosując tego typu rozwiązania, nawet w obliczu 

kwestionowania zasadności przez kogokolwiek rekomendowanego rozwiązania, możliwym 

jest dokonanie konwalidacji tj. „uzdrowienia” czynności prawnych dokonywanych po 

formalnym upływie kadencji. Już po ustąpieniu nadzwyczajnych okoliczności 

uniemożliwiających przeprowadzenie terminowych wyborów, nowo wybrany organ może w 

sposób w pełni legalny i skuteczny dokonać potwierdzenia uprzednio dokonanych 

czynności prawnych. 

 Za takim, systemowym, rozwiązaniem zdaje się przemawiać również przywołany 

powyżej § 49 ust. 2 Statutu umożliwiający zarządowi koła udzielenie jednemu z członków 

koła lub innej osobie pełnomocnictwa 



Na pierwszym miejscu należy zauważyć, iż koła łowieckie nie są instytucjami państwowymi 

od których kadencji czy funkcjonowania zależy sprawne funkcjonowanie Państwa. W 

kontekście Statutu i ustawy Prawo łowieckie (bo przecież koła prowadzą/mogą prowadzić 

działalność gospodarczą) należy koła traktować w tych trudnych czasach jak przedsiębiorców 

(koła posiadają osobowość prawną, mają własne budżety). 

Niezwykle ważne jest bezpieczeństwo i zdrowie myśliwych, wszystkich obywateli. Należy 

wybierać warianty minimalizujące potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Ochrona 

życia i zdrowia ludzkiego uzasadnia odstępstwo od stosowania formalizmu jakim kierujemy 

się na co dzień. 

W sprawie problemu kadencyjności w organach kół, chcąc rozstrzygnąć wątpliwości, 

właściwym jest zastosowanie modelu wykładni systemowej, celowościowej nie zaś 

językowej. 

Zauważyć niewątpliwie należy, iż Statut w § 107 ust. 6 wprost zakazuje prowadzenia 

posiedzeń walnego zgromadzenia za pośrednictwem środków masowego przekazu. Co 

wydaje się systemowo uzasadnione ponieważ brak jest technicznej możliwości odebrania 

oświadczenia lustracyjnego (art. 33d ustawy Prawo łowieckie), potwierdzenia tożsamości 

uczestników posiedzenia w tym spełniania wszystkich stawianych im wymogów (art. 33c ust. 

1 oraz ust. 2 ustawy Prawo łowieckie), czy też brak możliwości zachowania podstawowych 

zasad jaką niewątpliwie jest zasada tajnego głosowania. 

W tych realiach doprowadzenie do głosowania za pośrednictwem środków masowego 

przekazu doprowadzić może do łatwego unieważniania takich wyborów na skalę masową 

przez osoby niezadowolone z wyboru. Uchybień tego typu nie da się usunąć ani też obronić 

przed sądem. Efektem tego może być unieważnienie wyborów przez sąd powszechny a co za 

tym idzie również i wszystkich decyzji tak wybranych organów. 

Przeprowadzenie wyborów za pomocą środków komunikacji na odległość może się okazać 

działaniem z naruszeniem prawa, naruszeniem niemożliwym do usunięcia. 

 Za takim, systemowym, rozwiązaniem zdaje się przemawiać również przywołany 

powyżej § 49 ust. 2 Statutu umożliwiający zarządowi koła udzielenie jednemu z członków 

koła lub innej osobie pełnomocnictwa. 

Kadencyjność niewątpliwie dotyczy osób, organy mają zachowywać ciągłość władzy dlatego 

też pełnomocnictwo udzielone przez organ nie traci swej ważności z chwilą upływu kadencji 

członków danego organu. 

Podstawa prawna. 

– Statut: 

 112 ust. 2 Głosowanie w sprawie wyboru i odwołanie członków organów koła 

odbywają się tajnie z uwzględnieniem miejsca do swobodnego oddania głosu. 

 107 ust. 6 Posiedzenia organów koła oraz innych ciał kolegialnych z wyjątkiem 

walnego zgromadzenia koła mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji na 

odległości. 



– ustawa Prawo łowieckie. 

Art. 33d (obowiązek lustracyjny) 

W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego 

lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., 

która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa 

państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1882), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi 

organami. 

Art. 33b ust. 5 

Kadencja zarządu koła łowieckiego oraz komisji rewizyjnej trwa 5 lat. 

Art. 33c ust. 1 oraz ust. 2 

1. W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła 

łowieckiego lub komisji rewizyjnej może wchodzić wyłącznie osoba: 

1) będąca członkiem Polskiego Związku Łowieckiego; 

2) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe lub nie była ukarana w postępowaniu dyscyplinarnym; 

3) w przypadku zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej – będąca członkiem danego 

koła łowieckiego. 

2. W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego nie może wchodzić osoba 

zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze 

sprawowaniem nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. 

  

   Adw. Robert Kozarzewski 

  

Z myśliwskim pozdrowieniem 

Łowczy Krajowy 

        Paweł Lisiak 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjtgmydeltqmfyc4njqhaytcojsgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjtgmydeltqmfyc4njqhaytcojqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjtgmydeltqmfyc4njqhaytcojqge


Stanowisko PZŁ wobec polowań w czasie epidemii
COVID_19

Polski Związek Łowiecki stoi na stanowisku, iż w dobie panującej epidemii choroby COVID-
19, myśliwi nadal mogą polować indywidualnie i wykonywac odstrzŃy santtarne,

Co się stanie jak przestaniemy polować?

Polski Związek Łowiecki od samego początku jest przekonany, iż podejmując działania
mające na celu zapobieganie rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 nie wolno zapominaó
o innym równie istotnym i grożnym w swych skutkach zagrożeniu iakim jest ASF. Brak
dziŃań harnujących rozprzestrzenianie się ASF będzie skutkowało wyniszczaniem hodowli
trzody chlewnej w Polsce. Brak realizacji gospodarki łowieckiej wręcz zrujnuje polskie
rolnictwo powodując powstawanie coraz to liczniejszych szkód łowieckich oraz
występowanię coraz to nowych ognisk ASF na terenie całego kraju.

Co więcej zaniechanię działań ustawowych dotyczących gospodarowania zwierzyną, ktora
stanowi mienie Skarbu Państwa, może doprowadzić do zagrożęnta d\a populacji niektórych
gatunków łownych.

Dlaczego polujemy w czasach epidemii?

Pamiętać należy, lż koła łowieckie prowadzą działalność gospodarczą. Zgodnię z art. 35
ust. 2 ustawy Prawo łowieckie oraz § 23 trst. 2, § 18 ust. 2 Statutu Polskiego Zwlązku
Łowieckiego koła łowieckie mogą prowadzić dziŃalnośc gospodarczą, ro7niczą czy też
edukacyjną. Działalność gospodarcza jaką prowadzą koła łowieckie opiera się przede
wszystkim na gospodarowaniu zwierzyną łowną co oznacza wykonywanie odstrzałów, a to z
kolei wpisuje się w enumeratywnie wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia20
marca 2020 roku wyjątki od obowiązku powstrzymywania się przez obywateli od
wychodzenia z domów.

Kolejnym aspektem o jakim należy pamiętać jest bezpieczeństwo powszechne do którego
zapewnienta na podstawie art. 5 Konstytucji RP zobowiązane jest państwo. Państwo
obowiązek ten może wykonywaó i wykonuje we współpracy z Polskim Zwtązktem
Łowieckim czyli myśli!\ymi zrzeszonymi w Polskim Związku Łowieckim. W tym znaczeniu
brak ciągłości działań w walce z ASF stanowić będzie bezpośrednie zagrożenie dla
bezpieczeństwa powszechnego. Należy pamiętać, iZ obowiązek dotyczący bezpieczeństwa
powszechnego dotyczy również działań mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa
powszechnego w przyszłości.

Zgodnie z art. 47a ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt otaz zwa|czanil chorób
zakażnych zwierząt (t1. Dz. U.2018 r. poz. 1967) odstrzał sanitarny przeprowadza Polski
Zwtązek Łowiecki.

Zgodnie z art. 47b ust. 1. ustawy o
zakażnych zwterząt (tj. Dz. U. 2018 r.
sanitarny zwierząt został nakazany w

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwa\czanil chorób
poz. 1967 * dalej u.o.z,z.) W przypadku gdy odstrzał
przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust, 1 pkt

1, Polski Związek Łowiecki, na wniosek powiatowego§, art. 46 ust. 3 pkt 8 albo art. 47 ust.

lekarza weterynarii, Wznacza poszczególnym dzierżawcom lub zarządcom obwodów



łowieckich do wykonania odstrzału sanitarnego osoby posiadające uprawnienia do
wykonywania polowania.

Zgodnte zaś z att, 1 ust, 3 lit. a ustawy (u.o.z.z,) określa zasady zwalczania chorób zakażnych
zwierząt, w tym chorób odzwterzęcych. W aft", 2 pkt, 21 u.o.z.z. wprowadzono definicję
chorób zakażnych zwterząt, ptzez co rozumie się wywołane przęz biologiczne czynniki
chorobotworcze choroby zwterząt, które ze względu na sposób powstania lub szerzenia się
stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi. Zgodnie z aft. 2 pkt. 21 lit. a u.o,z.z,
chorobami odzwterzęcymi są choroby zakażne zwierząt lub zakażenia, które w sposób
naturalny mogą być pośrednio lub bezpośrednio przenoszone między zwierzętami a ludźmi.
Natomiast w pkt ZIb tego przepisu określone zostały odzwierzęce czynniki chorobotwolcze
takie jak - bakteria, wirusy, pasozyty, grzyby lub inne czynniki biologiczne, mogące
wywoływać choroby odzwierzęce

Myśliwi są jedyną grupą społeczną posiadającą wiedzę, umiejętności otaz środki
umozliwiające skuteczną walkę z ASF a wprowadzane obecnie regulacje plawne nie uchylają
stosowania ustawy o ochronie zdrowia zwierząi oraz zwalczaniu chorób zakażnych zwierząt.


