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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNO ŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ  

W BYDGOSZCZY W 2013 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  2013 przedstawia się następująco: 
1) Ilość patroli zmotoryzowanych – 290 / w roku 2010 – 230, w roku 2011 – 235,w roku 2012- 

279 /, 
2) Ilość patroli pieszych – 6  / w roku 2010 – 122 , w roku 2011 – 118, w roku 2012- 27 /. 
3) Ilość przejechanych kilometrów –   38 332 km  / w roku 2010 –36 060 km , w roku 2011 – 

38 624 km, w roku 2012 – 40 137km /. 
        
       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 2013 roku zorganizowano i przeprowadzono: 
1) wspólnych patroli z Policją – 2 
2) wspólnych patroli ze strażnikami PZŁ – 2 

Na mocy porozumienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Dyrektorem Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zawartego w dniu 1.09.2008r. strażnicy PSŁ wykonali  
8 patroli wspólnych z pracownikami Straży Leśnych. 
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 nowej ustawy o środkach przymusu 
bezpośredniego, zmian w prawie karnym i prawie wykroczeń oraz odbyli trening strzelecki.  



            W okresie roku strażnicy PSŁ uczestniczyli również w  szkoleniach wewnętrznych 
organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.  
W miesiącu grudniu 2013r z inicjatywy PSŁ w Bydgoszczy przeprowadzono wzmożone 
działania prewencyjne na terenie Nadleśnictw Woziwoda, Trzebciny i Tuchola.  
W działaniach udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Lekarza Weterynarii z Tucholi, 
funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi,  strażnicy leśni, 
przedstawiciele Społecznej Straży Rybackiej z Tucholi oraz Państwowej Straży Rybackiej  
w Bydgoszczy.  
 

W 2013 roku w ramach wykonywania obowiązków służbowych strażnicy Państwowej 
Straży Łowieckiej w Bydgoszczy wylegitymowali 181 osób podejrzanych o popełnienie 
przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości. Ujawniono 73 sprawców 
wykroczeń wobec których zastosowano  35 pouczeń oraz nałożono 38 mandatów karnych na 
kwotę 2050 zł. Ujawniono również  4 sprawców przestępstw. 

W czasie wykonywania służby patrolowej skontrolowano 55 pojazdów, dokonano 
kontroli  8 myśliwych pod kątem posiadania uprawnień do wykonywania polowania. Dokonano 
wglądu do  84  książek ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym. 

 
      W okresie 2013 roku zakończono 4 postępowania przygotowawcze wszczęte w 2012r. t. j. 
- z art. 52 pkt.6 ustawy z 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie pozyskania  
w sposób bezprawny innego zwierzęcia łownego, niż przewidywało upoważnienie do 
wykonywania polowania na szkodę Skarbu Państwa, 
- z art. 53 pkt.4 i art. 52 pkt. 6 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie  
w sprawie polowania bez ważnego upoważnienia i pozyskanie w sposób bezprawny  jednego lisa 
wartości 1000zł na szkodę Skarbu Państwa, 
- z art. 52 pkt. 5 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie przekroczenia 
rocznego planu łowieckiego w roku gospodarczym 2011/2012 na szkodę Skarbu Państwa  
w wysokości 68 637 zł 
-art. 52 pkt. 6 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie  wejścia  
w posiadanie jelenia szlachetnego byka na szkodę Skarbu Państwa w  
 wysokości 8 672zł 

 
      W 2013 roku ujawniono 13 przestępstw, wszczęto 13 postępowań przygotowawczych  
o przestępstwa: 
- z art. 52 pkt 6 ustawy z dnia 15 października 1995 r. Prawo łowieckie w sprawie pozyskania 
jelenia byka na polowaniu zbiorowym na szkodę Skarbu Państwa w  wysokości 8 400zł, 
- z art. 13 § 1 kk w związku z art. 53 pkt. 5 ustawy 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 
lisa i wyłożenia wnyków na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 1 200zł, 
- z art. 53 pkt. 6 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w związku z 
- art. 12 kk  w sprawie pozyskania 7 saren i 4 dzików na szkodę Skarbu Państwa w  wysokości 
24 200zł, 
- z art. 53 pkt. 5 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie kłusowania 
sarny kozła na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 3 600zł, 
- z art. 53 pkt. 5 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie  kłusowania 
sarny kozła i jelenia łani na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 10 560zł, 
- z art. 53 pkt. 3 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie bezprawnego 
wejścia w posiadanie zwierzyny łownej w postaci sarny kozła i jelenia cielaka na szkodę Skarbu 
Państwa w wysokości 8 800zł, 



- z art. 13 § 1 kk w związku z art. 53 pkt. 5 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo 
łowieckie w sprawie usiłowania kłusownictwa poprzez wyłożenie wnyków na szkodę Skarbu 
Państwa, 
- z art. 53 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie 
kłusownictwa zwierzęcia łownego na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 2 300zł, 
- z art. 52 pkt. 6 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie bezprawnego 
wejścia w posiadanie sarny kozła na szkodę Skarbu Państwa  w wysokości 3 000zł,  
- z art. 53 pkt. 5 ustawy z dnia 15 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie kłusownictwa 
jelenia szlachetnego na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 7 800zł, 
- z art. 53 pkt. 4 ustawy z dnia 15 października 1995r.  Prawo łowieckie w sprawie polowania 
bez wymaganego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego na szkodę Skarbu 
Państwa, 
- z art. 52 pkt. 2 ustawy z dnia 17 października 1995r. Prawo łowieckie w sprawie 
 wejścia w posiadanie tuszy i poroża jelenia byka na szkodę Skarbu Państwa  w wysokości 
791zł. 
 
Przeprowadzono 4 postępowania sprawdzające. W trzech przypadkach wydano postanowienie 
 o odmowie wszczęcia , a w 1 przeprowadzono postępowania przygotowawcze.  
Przeprowadzono również  1 postępowania wyjaśniające  w sprawie o wykroczenia zakończone 
skierowania sprawy o wykroczenie z art. 51 pkt. 6 ustawy z dnia 15 października 1995r Prawo 
łowieckie do organu orzekającego. 
 
Strażnicy PSŁ w Bydgoszczy w oparciu o art. 39 ust. 2 pkt. 9 i 9b ustawy Prawo łowieckie 
wykonali 14 kontroli punktów skupu zwierzyny w zakresie źródeł pochodzenia tusz.  
      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. 
 

Efekty pracy Państwowej Straży Łowieckiej w 2012 roku  determinowały następujące 
czynniki: 
-     niewielki w stosunku do obszaru i zagrożeń stan osobowy.  
-     ukryty teren w postaci lasów i terenów porośniętych krzewami, często podmokłe, trudny 
      do penetracji i ochrony, 
-     wyrafinowane techniki i sposoby uprawiania procederu kłusownictwa, 
-     nowoczesny sprzęt w postaci urządzeń optycznych, noktowizyjnych, laserowych i 
      stosowane przez kłusowników oświetlenie, 
-     wykorzystywanie przez kłusowników dobrych samochodów terenowych sprawnie 
poruszających się po trudnym terenie, 
-  dokonywanie przestępstw i wykroczeń przez osoby doskonale znające tereny 
obwodów łowieckich , mankamenty prawa oraz źle pojmowana solidarność 
pozwala często uniknąć  odpowiedzialności za swoje czyny ( przestępstwa z ustawy z 
dnia 15 października 1995r Prawo łowieckie można popełnić wyłącznie z winy umyślnej), 
- brak społecznego potępienia kłusownictwa w małych, lokalnych społecznościach, a także 
strach przed ujawnieniem kłusownika z obawy zemsty z jego strony. 
To powoduje u sprawców kłusownictwa brak przekonania o nieuchronności kary. 
           Czasochłonne  czynności procesowe wykonywane przez strażników PSŁ, odległe dojazdy 
do miejsc wykonywania czynności służbowych i dochodzeniowych skutkują 
zmniejszeniem  czasu patroli wykonywanych w obwodach łowieckich. Tym samym 
ogranicza się oddziaływanie prewencyjne PSŁ, spada ilość bezpośrednich interwencji 
wobec sprawców  wykroczeń.   



 


