
ZAKRES CZYNNOŚCI STRAśNIKA ŁOWIECKIEGO 

 

Przy wykonywaniu czynności słuŜbowych straŜnik łowiecki ma obowiązek nosić odznakę 
straŜnika oraz na Ŝądanie okazywać legitymację słuŜbową. 
Na podstawie Ustawy „Prawo Łowieckie”, do głównych praw i zadań zatrudnionego lub 
powołanego przez dzierŜawcę straŜnika łowieckiego naleŜy: 

- ochrona zwierzyny, zwalczanie kłusownictwa i wszelkiego rodzaju szkód 
łowieckich, 

- zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa, 
- kontrola legalności pozyskania zwierzyny i prowadzenia gospodarki łowieckiej, 
- legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenie w celu 

ustalenia ich toŜsamości, 
- ujęcie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia i doprowadzenia do jednostki Policji, 
- odbieranie za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub 

wykroczenia oraz narzędzi i środków słuŜących do ich popełnienia, 
- dokonywanie kontroli prowadzących skup zwierzyny w zakresie ich pochodzenia, 
- niezwłoczne powiadamianie Zarządu koła o stwierdzonych naruszeniach prawa łowieckiego, 

a w przypadku dostrzeŜonych chorób zwierzyny, które mogą być przeniesione na ludzi lub 
zwierzęta domowe, jednoczesne powiadomienie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (tzw. 
enzootyczne choroby zwierzyny) 

- wykonywanie wszelkich czynności hodowlanych i gospodarczych zleconych przez Zarząd 
Koła Łowieckiego takich jak: budowa paśników, ambon, budek dla kuropatw, zakładanie 
lizawek ich naprawa i uzupełnianie w sól, urządzanie wodopojów, uprawa poletek łowieckich, 
przygotowanie karmy na okres zimy, pomoc przy organizacji polowań zbiorowych, 

- stałe odstrzeliwanie szkodników łowieckich, 
 

- składanie dzierŜawcy okresowych sprawozdań o stanie powierzonego jego pieczy obwodu, 
- obchód i nieprzerwana kontrola obwodu łowieckiego, branie udziału w patrolach wspólnych 

z członami Zarządu koła, funkcjonariuszami Policji i prowadzenie właściwej współpracy 
z miejscową ludnością oraz instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie hodowli 
i ochrony zwierzyny, 

- sprawowanie ochrony nad całością mienia i zasobów Koła powierzonego jego pieczy, 
- udział w corocznej inwentaryzacji zwierzyny na podległym mu obwodzie łowieckim, 
- prowadzenie na bieŜąco dzienniczka słuŜbowego, w którym naleŜy odnotowywać wszystkie 

czynności i wszelkie spostrzeŜenia dotyczące zwierzyny i gospodarki łowieckiej, 
- współpraca z Państwową StraŜą Łowiecka, StraŜą Leśną i Państwową StraŜą Rybacką. 
 
 
StraŜnik łowiecki przy wykonywaniu czynności słuŜbowych korzysta z ochrony prawnej 
przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego dla funkcjonariusza publicznego. 
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