
 
 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ 

W BYDGOSZCZY W 2014 ROKU 

 

 
 

Państwowa Straż Łowiecka w Bydgoszczy działa na podstawie ustawy z dnia 13 

października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066 z późn.zm.) oraz 

przepisów wykonawczych wydawanych na jej podstawie, Statutu Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego,  Regulaminu  Kujawsko - Pomorskiego Urzędu  Wojewódzkiego,  

a także Regulaminu Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy, ustalonym Zarządzeniem  

Nr 235/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2009r. 

Państwowa Straż Łowiecka w Bydgoszczy została utworzona w miesiącu kwietniu 2007 

roku powołaniem Komendanta Wojewódzkiego PSŁ w Bydgoszczy. 

Państwowa Straż Łowiecka jest formacją umundurowaną, uzbrojoną i wyposażoną 

w oznakowany, terenowy samochód służbowy. Podlega Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu a 

bezpośredni nadzór nad działalnością Straży sprawuje Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, 

Do zadań Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy należy kontrola realizacji przepisów 

ustawy Prawo łowieckie, a w szczególności: 

1) ochrona zwierzyny polegająca  na zwalczaniu kłusownictwa i wszelkich zjawisk 

szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, egzekwowaniu zakazów płoszenia, 

chwytania, przechowywania, ranienia i zabijania zwierzyny, wybierania jaj  

i piskląt oraz niszczenia lęgowisk, nor i ptasich gniazd poza przypadkami dozwolonymi 

prawem; 

2) zwalczanie kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego, a więc działań 

zmierzających do wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób nie będący polowaniem, albo z 

naruszeniem warunków dopuszczalności polowania, a także wszelkich zachowań          

spenalizowanych w innych ustawach chroniących przyrodę;  

3) zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa; 

4) kontrola legalności skupu i obrotu zwierzyną; 

5) ochrona mienia dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. 

Kompetencje Państwowej Straży Łowieckiej dotyczą terenów leśnych i polnych obwodów 

łowieckich. 

W celu realizacji zdań strażnikom Państwowej Straży Łowieckiej przysługuje szereg 

uprawnień ustawowych w tym procesowych na podstawie Kodeksu postępowania karnego  

i Kodeksu postępowania o wykroczenia. 

Do wykonywania przez strażników Państwowej Straży Łowieckiej czynności 

wynikających z uprawnień ustawowych stosuje się przepisy o Policji. 

Państwowa Straż Łowiecka korzysta również z niektórych pochodnych uprawnień 

Państwowej Straży Rybackiej oraz Straży Leśnej. 

Państwowa Straż Łowiecka w Bydgoszczy jest komórką organizacyjną Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Państwową Straż Łowiecka w Bydgoszczy tworzą: 

1. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy, 

2. Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy, 



3. Starszy Strażnik PSŁ, 

4. Strażnik PSŁ, 

5.   Strażnik PSŁ, 

6. Inspektor. 

            Pracownicy Straży posiadają szczegółowe zakresy obowiązków i odpowiedzialności za 

prawidłową realizację zadań. 

Koordynację działań Państwowej Straży Łowieckiej na obszarze województwa w zakresie 

realizacji zadań określonych w art. 37 ust. 1 prowadzi Komendant Wojewódzki PSŁ. 

W województwie kujawsko-pomorskim Państwowa Straż Łowiecka działa na 271 

obwodach łowieckich, w tym 198 polnych i 73 leśnych, o łącznej powierzchni 1673269 ha  

w tym 416335 ha to obwody leśne. Obwody te dzierżawią koła łowieckie  lub zarządzają nimi 

Ośrodki Hodowli Zwierzyny (dane źródłowe: Uchwała nr LI/1379/10 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010r. w sprawie podziału województwa 

kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie). 

Państwowa Straż Łowiecka zadania ochronne wykonuje przy użyciu jednego samochodu 

służbowego. Służba wykonywana jest w formie patrolu zmotoryzowanego  

z elementami patrolu pieszego. W skład patrolu wchodzi dwóch strażników wykonujących 12 

godzinną służbę. 

Ilość służb patrolowych wykonanych w roku  2014 przedstawia się następująco: 

1) Ilość patroli zmotoryzowanych – 301 / w roku 2010 – 230, w roku 2011 – 235,w roku 2012- 

279, w roku 2013 - 290 /, 

2) Ilość patroli pieszych – 77  / w roku 2010 – 122 , w roku 2011 – 118, w roku 2012- 27, w 

roku 2013 - 6 /. 

3) Ilość przejechanych kilometrów –  38 319 km  / w roku 2010 –36 060 km , w roku 2011 – 38 

624 km, w roku 2012 – 40 137km, w roku 2013 – 38 332 km /. 

        

       Służba patrolowa wykonywana była /jej dyslokacja/ w oparciu o analizę załączników 

sprawozdań rocznych ŁOW-1 sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich     

 i przesyłanych do ZO PSŁ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławka ,  oraz telefonicznych 

 i ustnych zgłoszeń o występujących zagrożeniach kłusownictwem przekazywanych do 

bezpośrednio do PSŁ w Bydgoszczy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa z 23 czerwca 1997 roku w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej  

 z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim (Dz.U. Nr 73, poz. 460) oraz uzgodnionymi na jego 

podstawie ramowymi planami współdziałania z Komendantem Wojewódzkim Policji oraz 

Zarządami Okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy, Toruniu  

i Włocławku w 2014 roku zorganizowano i przeprowadzono: 

1) wspólnych patroli z Policją – 5 

2) wspólnych patroli ze strażnikami PZŁ – 5 

Na mocy porozumienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Dyrektorem Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zawartego w dniu 1.09.2008r. strażnicy PSŁ wykonali  

7 patroli wspólnych z pracownikami Straży Leśnych. 

Z Państwową Strażą Rybacką oraz Społeczną Strażą Rybacką wykonano 6 wspólnych 

patroli. 

W ramach współpracy z innymi podmiotami strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej  

w Bydgoszczy uczestniczyli we wspólnym szkoleniu  w Komendzie Wojewódzkiej Policji  

w Bydgoszczy  oraz naradzie służbowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Toruniu z udziałem Prokuratury, Policji, Nadleśniczych i Straży Leśnej poświęconej 

szkodnictwu leśnemu i kłusownictwu, która odbyła się w Solcu Kujawskim. Szkolenie 

strzeleckie strażnicy odbyli na strzelnicy Nadleśnictwa Tuchola pod nadzorem uprawnionego 



instruktora. Strażnicy PSŁ w Bydgoszczy odbyli również specjalistyczne szkolenie 

przeprowadzone przez Szkołę Policji w Pile w zakresie  zmian w prawie karnym procesowym 

oraz techniki i taktyki kryminalistycznego zabezpieczenia miejsca przestępstwa. W miesiącu 

grudniu strażnicy zostali przeszkoleni w bezpiecznym, świadomym i skutecznym posługiwaniu 

się paralizatorem elektrycznym TASER. 

                                                                                                  

            W okresie roku strażnicy PSŁ uczestniczyli również w  szkoleniach wewnętrznych 

organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.  

 Z inicjatywy PSŁ w Bydgoszczy przeprowadzono wzmożone działania prewencyjne na terenie 

Nadleśnictwa Włocławek.  

W działaniach udział wzięli przedstawiciele  funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej 

Policji we Włocławku,  strażnicy leśni i przedstawiciele PZŁ i Państwowej Straży Rybackiej  

w Bydgoszczy.  

 

W 2014 roku w ramach wykonywania obowiązków służbowych strażnicy Państwowej 

Straży Łowieckiej w Bydgoszczy wylegitymowali 323 osób podejrzanych o popełnienie 

przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości. Ujawniono 126 sprawców 

wykroczeń wobec których zastosowano  76 pouczeń oraz nałożono 50 mandatów karnych na 

kwotę 2700 zł. Ujawniono również  5 przestępstw. 

W czasie wykonywania służby patrolowej skontrolowano 118 pojazdów, dokonano 

kontroli  11 myśliwych pod kątem posiadania uprawnień do wykonywania polowania. Dokonano 

wglądu do  82  książek ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym. 

 

            W 2014 roku ujawniono  wszczęto 9 postępowań przygotowawczych  

o przestępstwa: 

- z art. 13 § 1 kk w związku z art. 53 pkt. 5 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo 

łowieckie w sprawie usiłowania wejścia w posiadanie zwierzyny łownej poprzez zastawienie 

wnyków, 

- z art. 53 pkt. 5 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie  w sprawie pozyskania 

kozła sarny na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 300zł, 

- z art. 53 pkt. 2 i art. 53 pkt. 5 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie   w 

sprawie pozyskania przy użyciu wnyków zająca oraz wejście w posiadanie bezprawnie 

pozyskanych trzech saren na szkodę Skarbu Państwa w  wysokości 1914zł, 

- z art. 13 §1 w związku z  art. 53 pkt. 5 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie 

w sprawie usiłowania wejścia w posiadanie zwierzyny łownej przy użyciu urządzenia 

kłusowniczego, 

- z art. 53 pkt. 3 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie  pozyskania w 

okresie ochronnym przy pomocy broni palnej jelenia byka na szkodę Skarbu Państwa w 

wysokości 8 500zł, 

- z art. 52 pkt. 1 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie wprowadzenia 

do obrotu urządzenia kłusowniczego w postaci 7 szt. łapic tzw. ,,żelaz” przez osobę w 

miejscowości Skępe, 

-  z art. 53 pkt. 4 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie pozyskania 

przy pomocy broni palnej koźlęcia sarny na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 2130zł, 

- z art. 53 pkt. 3 oraz 53 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w 

sprawie kłusownictwa łosia na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 23 238zł, 

- z art. 53pkt. 5 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie bezprawnego 

pozyskania zwierzyny łownej niewiadomego gatunku na szkodę Skarbu Państwa ,  

 

    W roku 2014 nie przeprowadzono  postępowań sprawdzających w trybie art. 307 §1 Kpk.  



 

    Strażnicy PSŁ w Bydgoszczy w oparciu o art. 39 ust. 2 pkt. 9 i 9b ustawy Prawo łowieckie 

wykonali 15 kontroli punktów skupu zwierzyny w zakresie źródeł pochodzenia tusz. 

Przeprowadzili również  1 kontrolę zbiorowego polowania dewizowego. 

  

     Na działalność strażników nie wpłynęły skargi od obywateli, jak również nie wpłynęły uwagi 

organów Prokuratur nadzorujących prowadzone postępowania karne oraz czynności  

w trybie art.39 ust.2 ustawy Prawo łowieckie. 

 

 


