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Wielkopolska Izba Rolnicza od lat stara się o utrzymywanie jak najlepszych relacji rolników z 
myśliwymi. Doceniamy zaangażowanie i wkład Delegatów WIR oraz przedstawicieli PZŁ w pielęgnowanie 
dobrych relacji wśród naszych środowisk oraz ciągłą chęć dialogu i współpracy. Wiadomym jest, że 
zawsze będą pojawiały się nowe problemy i zagadnienia, które będziemy musieli wspólne rozwiązać. 
Obecnie wśród takich kwestii są: 
1. Rozważenie zwiększenia wpływu rolników na gospodarkę łowiecką ze względu na fakt, że blisko 80% 

obwodów łowieckich w Wielkopolsce to obwody polne. Opinie rolników w sprawach łowieckich są 
coraz częściej brane pod uwagę, co z zadowoleniem dostrzegamy, ale oczekujemy również takich 
zmian, w wyniku których w ważnych dla rolników sprawach opinie WIR będą wiążące. 

2. Terminowość informowania izby o przeprowadzanych inwentaryzacjach. Inwentaryzacja zwierzyny 
jest ważnym elementem gospodarki łowieckiej i powinna być wykonywana w jak najlepszy sposób. 
Konieczna jest bezpośrednia współpraca pomiędzy leśnikami, myśliwymi i rolnikami w ustalaniu jej 
terminu, z uwzględnieniem okresów intensywnych prac polowych oraz zachowaniem odpowiednich 
terminów informowania o dacie inwentaryzacji, co niekiedy było zaniedbywane. 

3. Doprecyzowanie kwestii zgłaszania szkód łowieckich oraz właściwego prowadzenia szacowania 
szkód. Niestety niedawno zmienione zasady dotyczące szacowania szkód łowieckich nie są 
doskonałe i niekiedy pozwalają na różna interpretacje zapisów, co musi być przeanalizowane i 
zmienione. Sprawą do jak najszybszego rozwiązania jest wprowadzenie zapisu wymagającego od 
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich zgłaszania danych adresowych (np. do UG i izb 
rolniczych), na które rolnicy mogą zgłaszać powstanie szkód. Dane te powinny umożliwić 
bezpośredni kontakt z osobami zajmującymi się szkodami i ich zgłoszenie zarówno w formie 
pisemnej jak i elektronicznej. 

4. Rozszerzenie listy gatunków zwierząt, za które w przypadku wyrządzenia szkód płacone są 
odszkodowania, o muflony. Od kilku lat do biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej wpływają skargi od 
rolników z różnych części województwa na szkody wyrządzane przez muflony. Zwierzęta te nie są 
ujęte w prawie łowieckim i koła łowieckie nie są zobowiązane do płacenia odszkodowań za 
wyrządzane przez nie szkody. Obecny stan prawny zatem jest taki, że za szkody wyrządzane przez 
muflony, nie ma odpowiedzialnych osób, ani instytucji. W związku z powyższym WIR skierowała 
pismo do Ministra Środowiska z wnioskiem o objęcie szkód wyrządzanych przez muflony 
obowiązkowymi odszkodowaniami. 

5. Realizacja Rocznych Planów Łowieckich i sumienne wywiązywanie się z planów odstrzału zwierząt. 
W trakcie opiniowania Rocznych Planów Łowieckich obserwowaliśmy duże zaangażowanie 
myśliwych i staranność w przygotowywaniu dokumentacji. Mogliśmy na jej podstawie 
zaobserwować między innymi duże zaangażowanie myśliwych w odstrzał dzików dla zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Niekiedy jednak można było zaobserwować zbyt wysokie w 
naszej opinii stany zwierząt (głownie jelenie, daniele), co zwłaszcza przy obwodach polnych będzie 
prowadziło do zwiększonych strat w uprawach rolniczych. Obserwowano również przekraczanie 
stanów zwierząt wpisanych do Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego. Wrażamy nadzieję, 
że nasze uwagi wniesione w procesie opiniowania RPŁ zostaną wzięte pod uwagę. 


