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W odpowiedzi na interpelację posła Andrzeja Matusiewicza z dnia 7 maja 2018 r., znak
K8INT21897, w sprawie szkoleń organizowanych przez Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy
Państwowe w zakresie szacowania szkód łowieckich, przedstawiam następujące informacje.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe rozpoczęło już cykl szkoleń z zakresu
szacowania szkód, zgodnie z nałożonym na PGL LP obowiązkiem ustawowym, wynikającym
z zapisów art. 46 g ustawy - Prawo łowieckie.
Do 16 maja br. w ramach szkolenia podstawowego za pośrednictwem miejscowych
nadleśnictw, zostali przeszkoleni przedstawiciele wszystkich gmin na terenie kraju. Szkolenia
te obejmowały podstawy wiedzy teoretycznej z zakresu szacowania szkód łowieckich. Szkolenia
rozszerzone, skierowane do przedstawicieli organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych
jednostek pomocniczych gmin, a także zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich oraz
przedstawicieli izb rolniczych, rozpoczęły się w dniu 8 maja, cyklem 6 szkoleń pilotażowych.
Na 2018 r. zaplanowano łącznie 85 szkoleń, które odbędą się w różnych regionach kraju. Szkolenia
te stanowią uzupełnienie szkoleń podstawowych i zawierają w swojej tematyce również elementy
praktyczne z zakresu szacowania szkód. Szkolenia te będą kontynuowane w roku 2019 i latach
następnych, w zależności od istniejących potrzeb.
Niezależnie od szkoleń stacjonarnych, o których mowa powyżej, Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe przygotowuje szkolenie e-learningowe wraz z podręcznikiem i filmem
instruktażowym, które dostępne będą dla ogółu użytkowników na stronie internetowej Lasów
Państwowych (www.lasy.gov.pl).
W przypadku gdy sołtysi odmawiają osobistego udziału w zespołach ds. szacowania szkód
mogą oni udzielić upoważnienia do działania w ich imieniu innej dowolnej osobie
np. przedstawicielowi sąsiedniego koła łowieckiego czy rzeczoznawcy.
Informuję także, że w związku z licznymi problemami generowanymi znowelizowaną
w zakresie szacowania szkód ustawą – Prawo łowieckie resort środowiska jest w trakcie prac
zmierzających do wypracowania nowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.
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