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w sprawie szkoleń organizowanych przez Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe
w zakresie szacowania szkód łowieckich
Zgłaszający: Andrzej Matusiewicz
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Przemyśl, dnia 23 kwietnia 2018 r.
Szanowny Panie Marszałku,
na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam Panu Marszałkowi interpelację
skierowaną do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie szkoleń
organizowanych przez Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe w zakresie
szacowania szkód łowieckich.
Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie dokonano długo
oczekiwanej nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (dalej pr.
łow.), gdyż zmieniono zasady szacowania szkód, a zwłaszcza uregulowano w odmienny niż
dotychczas sposób kwestię osób odpowiedzialnych za szacowanie i ustalanie wysokości
odszkodowania.
Zgodnie z art. 46 ust. 2 pr. łow. szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach
rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy polowaniu, a także ustalania
wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego
dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:
a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka
pomocnicza została utworzona,
b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została
utworzona,
c) przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki
pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została
uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki
pomocniczej gminy:
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W katalogu osób wchodzących w skład zespołu szacującego zostali wymienieni sołtysi,
którzy niejednokrotnie nie posiadają szczegółowej wiedzy w zakresie szeroko pojętego
rolnictwa niezbędnej do właściwego oszacowania szkody. Należy zaaprobować wybraną
formę tworzenia zespołów odpowiedzialnych za szacowanie, w ten sposób zagwarantowano
obiektywizm i poszanowanie dla właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na których
została wyrządzona szkoda. Jednakże w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. 1
kwietnia br. uwidocznił się problem związany z brakiem przeprowadzonych szkoleń dla
przedstawicieli jednostek pomocniczych gmin. W art. 46 g pr. łow. wskazano, że za
organizację szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich odpowiedzialność spoczywa na
Państwowym Gospodarstwie Leśne Lasy Państwowe. Natomiast nie uregulowano terminu, w
którym owe szkolenia miałyby się odbyć, ani w jaki sposób nastąpi potwierdzenie nabytych
kompetencji.
Ponadto w żaden sposób nie odniesiono się do zagadnienia wynagrodzenia sołtysów, co w
praktyce będzie stwarzać prawdopodobieństwo wykonywania owych czynności bez
wynagrodzenia, ponieważ gminy nie są zainteresowane zatrudnieniem szacujących na
podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. W których częściach kraju nie zostały jeszcze przeprowadzone szkolenia i w jakim
terminie mają nastąpić, tak aby w każdej gminie była osoba dysponująca
odpowiednimi kwalifikacjami?
2. Jakie jest alternatywne rozwiązanie na wypadek, gdyby żaden z przedstawicieli
jednostek pomocniczych gminy nie podjął się uczestnictwa w szacowaniu?
3. Czy planuje się podjęcie interwencji legislacyjnej zmierzającej do unormowania
kwestii wynagrodzenia szacujących sołtysów?
Z poważaniem
Andrzej Matusiewicz
Poseł Na Sejm RP

