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Porozumienie pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Łowieckiego w sprawie wprowadzenia do stosowania 
instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczaniu 

liczebności populacji bobra europejskiego Castor fiber na 
terenach obwodów łowieckich 



Porozumienie pomiędzy GDOŚ a ZG PZŁ

POROZUMIENIE

Działając w oparciu o art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.2016.353), a także w oparciu o art. 34 ust. 2 ustawy Prawo 
łowieckie z dnia 13 października 1995 roku (Dz.U.2014.1226) i w oparciu o § 
6 ust. 1 pkt. 2 oraz § 113 pkt. 1 w związku z pkt. 6 Statut Polskiego Związku 
Łowieckiego.

§ 1
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ) oraz Zarząd 
Główny Polskiego Związku Łowieckiego (dalej: ZG PZŁ) wprowadzają do 
stosowania instrukcję określającą zasady postępowania przy ograniczaniu 
liczebności populacji bobra europejskiego na terenach obwodów 
łowieckich stanowiącą załącznik do porozumienia.
 



Porozumienie pomiędzy GDOŚ a ZG PZŁ

POROZUMIENIE
§ 2

GDOŚ oraz ZG PZŁ poinformują podległe jednostki o zasadach 
postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego 
na terenach obwodów łowieckich.

 § 3
1.Powołuje się zespół ekspertów w celu nadzoru nad wykonywaniem 
instrukcji przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska i struktury 
terenowe Polskiego Związku Łowieckiego.
2.W skład zespołu wejdą przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Polskiego Związku Łowieckiego i 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 
3.Nadzorowanie to obejmować będzie m.in. analizę trendów populacji 
bobra europejskiego, analizę planów eliminacji i sprawozdań z eliminacji 
oraz ocenę efektów prowadzonych działań. 
4.GDOŚ oraz ZG PZŁ będą naprzemiennie organizować spotkania zespołu 
ekspertów, o którym mowa w ust. 2  z częstotliwością zależną od potrzeb



INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA REGUŁY POSTĘPOWANIA PRZY 
OGRANICZENIU LICZEBNOŚCI POPULACJI BOBRA EUROPEJSKIEGO 
CASTOR FIBER NA TERENACH OBWODÓW ŁOWIECKICH 

Instrukcja jest dokumentem pomocniczym, określającym zasady 
współpracy struktur Polskiego Związku Łowieckiego z Regionalnymi 
Dyrekcjami Ochrony Środowiska, w celu kontroli populacji bobra 
europejskiego na terenach obwodów łowieckich, dzierżawionych przez koła 
łowieckie.

Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska w celu kontroli stanu populacji 
bobra europejskiego na terenie swojego działania oraz lokalnego 
zmniejszenia liczebności tego gatunku mogą wydawać w formie zarządzeń, 
w myśl art. 56a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z 
późn. zm.) zgodę na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 52 ust 
1. pkt. 1, 6 oraz 12.
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Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) w art. 
52 ust 1. pkt. 1, 6 oraz 12 wprowadza zakazy dotyczące:

1)umyślnego zabijania;

6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania lub preparowania 
okazów gatunków;

12) umyślnego płoszenia lub niepokojenia;
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Zarządzenia takie mogą być wydane wyłącznie w przypadku braku 
rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności, których dotyczy zarządzenie, 
nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko 
występujących populacji gatunków objętych zarządzeniem oraz leży to w 
interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego lub w przypadku 
bobra europejskiego – wynika to z konieczności ograniczenia poważnych 
szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, 
rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia.

Foto. Shutterstock
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Zarządzenie, o którym mowa w art. 56a ustawy o ochronie przyrody, 
zawierać będzie zakres, o którym mowa w ust. 4 tego artykułu i 
uwzględniać będzie następujące ustalenia: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje zarządzenie dotyczące 
ograniczenia populacji bobrów, obejmujące swoim zasięgiem tereny 
obwodów łowieckich wchodzących w skład poszczególnych Zarządów 
Okręgowych PZŁ (zał. nr 1 – Ramowy szablon zarządzenia RDOŚ). 

2. Okres na jaki wydawane jest zarządzenie to 3 lata.

3. Termin odstrzału bobrów – od 01.10 do 28.02

4. Na szczeblu wojewódzkim RDOŚ może korzystać z opinii Regionalnej 
Rady Ochrony Przyrody lub może powołać grupę ekspertów, w skład której 
wchodzą w szczególności przedstawiciele RDOŚ, przewodniczący 
zarządów okręgowych PZŁ, przedstawiciele Regionalnej Rady Ochrony 
Przyrody, Marszałka Województwa oraz środowisk naukowych.

5.Liczbę bobrów przeznaczonych do odstrzału z jak najdokładniejszym 
wskazaniem lokalizacji eliminacji określa Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska po konsultacji z Regionalną Radą Ochrony Przyrody lub grupą 
ekspertów. W sytuacji rozbieżności opinii co do zakresu odstrzału 
ostateczna decyzja należy w tym względzie do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska jako organu wydającego zarządzenie.
6.Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonywaniem zarządzeń 
Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym 
eliminacji bobrów (których dotyczy niniejsza instrukcja) w sprawie 
wykonywania czynności podlegających zakazom w myśl art. 52 ustawy o 
ochronie przyrody są Łowczowie Okręgowi Polskiego Związku 
Łowieckiego.
7.Odstrzału bobrów dokonywać będą myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku 
Łowieckim za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
8.Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego upoważnia na swoim 
terenie przeszkolonych wcześniej przez PZŁ myśliwych do dokonywania 
czynności, o których mowa w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska.
9.Działania powinny być ukierunkowane na eliminację całych stanowisk, 
nie zaś pojedynczych osobników, w celu uniknięcia rozproszenia się 
lokalnych populacji i tym samym braku skuteczności odstrzału.
10.Tusza bobra pozyskana zgodnie z przepisami prawa stanowi własność 
myśliwego, który dokonał odstrzału jako częściowa rekompensata kosztów 
poniesionych w związku z wykonywaniem odstrzału. Myśliwy jest 
zobowiązany do zagospodarowania tuszy upolowanego osobnika.
11.Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego raz w roku przekażą 
sprawozdania 
z wykonania zarządzeń RDOŚ: w terminie do 15 stycznia w zakresie 
eliminacji dokonanych 
w całym poprzedzającym roku kalendarzowym do Regionalnych Dyrekcji 
Ochrony Środowiska 
i Zarządu Głównego PZŁ, co wynika z obowiązku sprawozdawczości (art. 
56 a ust. 8 uop).
12.Wzór zezwolenia wydawanego przez dzierżawcę obwodu łowieckiego na 
umyślne zabicie bobra stanowi druk ścisłego zarachowania i jest 
załącznikiem do instrukcji (zał. nr 2).
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Zarządzenie, o którym mowa w art. 56a ustawy o ochronie przyrody, 
zawierać będzie zakres, o którym mowa w ust. 4 tego artykułu i 
uwzględniać będzie następujące ustalenia: 

5. Liczbę bobrów przeznaczonych do odstrzału z jak najdokładniejszym 
wskazaniem lokalizacji eliminacji określa Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska po konsultacji z Regionalną Radą Ochrony Przyrody lub grupą 
ekspertów. W sytuacji rozbieżności opinii co do zakresu odstrzału 
ostateczna decyzja należy w tym względzie do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska jako organu wydającego zarządzenie.

6. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonywaniem zarządzeń 
Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym 
eliminacji bobrów (których dotyczy niniejsza instrukcja) w sprawie 
wykonywania czynności podlegających zakazom w myśl art. 52 ustawy o 
ochronie przyrody są Łowczowie Okręgowi Polskiego Związku 
Łowieckiego.
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Zarządzenie, o którym mowa w art. 56a ustawy o ochronie przyrody, 
zawierać będzie zakres, o którym mowa w ust. 4 tego artykułu i 
uwzględniać będzie następujące ustalenia: 

7. Odstrzału bobrów dokonywać będą myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku 
Łowieckim za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

8. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego upoważnia  na swoim 
terenie przeszkolonych wcześniej przez PZŁ myśliwych do dokonywania 
czynności, o których mowa w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska.

9. Działania powinny być ukierunkowane na eliminację całych stanowisk, 
nie zaś pojedynczych osobników, w celu uniknięcia rozproszenia się 
lokalnych populacji i tym samym braku skuteczności odstrzału.
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Zarządzenie, o którym mowa w art. 56a ustawy o ochronie przyrody, 
zawierać będzie zakres, o którym mowa w ust. 4 tego artykułu i 
uwzględniać będzie następujące ustalenia: 

10. Tusza bobra pozyskana zgodnie z przepisami prawa stanowi własność 
myśliwego, który dokonał odstrzału jako częściowa rekompensata kosztów 
poniesionych w związku z wykonywaniem odstrzału. Myśliwy jest 
zobowiązany do zagospodarowania tuszy upolowanego osobnika.

11. Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego raz w roku przekażą 
sprawozdania z wykonania zarządzeń RDOŚ: w terminie do 15 stycznia w 
zakresie eliminacji dokonanych w całym poprzedzającym roku 
kalendarzowym do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska 
i Zarządu Głównego PZŁ, co wynika z obowiązku sprawozdawczości (art. 
56 a ust. 8 uop).

12. Wzór upoważnienia wydawanego przez dzierżawcę obwodu łowieckiego 
na umyślne zabicie bobra stanowi druk ścisłego zarachowania i jest 
załącznikiem do instrukcji (zał. nr 2).



INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA REGUŁY POSTĘPOWANIA PRZY 
OGRANICZENIU LICZEBNOŚCI POPULACJI BOBRA EUROPEJSKIEGO 
CASTOR FIBER NA TERENACH OBWODÓW ŁOWIECKICH 

1. Pieczątka dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego
 
 
 
 
 
 

Upoważnienie do wykonywania odstrzału bobrów

 
 
Druk ścisłego zarachowania Nr ......................
 

2. Dane dotyczące myśliwego:
 
2.1 Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................
 
2.2 Adres: ...................................................................................................................................................................
 

3. Miejsce wykonywania odstrzału:
 
3.1 Numer obwodu łowieckiego: .................................................................................................................................
 
3.2 Nadleśnictwo: .......................................................................................................................................................
 
3.3 Województwo: ......................................................................................................................................................
 

4. Upoważnienie do odstrzału bobrów:
4.1 Liczba sztuk (każdą sztukę należy wpisać w odrębnej 
pozycji) 

4.2 Data, miejsce i godzina pozyskania 

 

1) ........................................................................................

 

1) ...............................................................................

2) ........................................................................................ 2) ...............................................................................

3) ........................................................................................ 3) ...............................................................................

4) ....................................................................................... 4) ...............................................................................

5) ....................................................................................... 5) ...............................................................................

6) ....................................................................................... 6) ...............................................................................

7).......................................................................................

8)………………………………………………………………….

9)………………………………………………………………….

10)………………………………………………………………..

11)………………………………………………………………..

12)………………………………………………………………..

13)………………………………………………………………..

14)………………………………………………………………..

15)………………………………………………………………..

7) ...............................................................................

8)………………………………………………………….

9)………………………………………………………….

10)………………………………………………………..

11)………………………………………………………..

12)………………………………………………………..

13)……………………………………………………….

14)……………………………………………………….

15)……………………………………………………….

 
5. Data wydania upoważnienia: ..................................................................................................................................

 
 
6. Upoważnienie jest ważne do dnia: ..................................
 
.............................................................................................

za zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego
(czytelny podpis lub podpisy)

 

 
8. Upoważnienie przedłuża się do dnia ..................... 
 
....................................................................................

za zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego
(czytelny podpis lub podpisy)

 

Upoważnienie do odstrzału bobrów



PROJEKT ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO 
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT
ZARZĄDZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

W ……………………………

z dnia ………………  r.

w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku 
do bobra europejskiego (Castor fiber)
 
Na podstawie art. 56a ust.1, ust 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje:



PROJEKT ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO 
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 1. Zezwala się na okres trzech lat na czynności podlegające zakazom 
w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) polegające na 
pozyskaniu lub: umyślnym płoszeniu, niepokojeniu oraz zabiciu XX 
osobników na terenie województwa ……………………………., w 
powiatach: 
…………………………………………………………………………………………. 
– znajdujących się w terenach obwodów łowieckich położonych na 
terenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w 
…………………………….

§ 2.1. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, dotyczy umyślnego zabijania, 
płoszenia i niepokojenia bobrów przez członków Polskiego Związku 
Łowieckiego w miejscach, w których bobry powodują znaczące szkody 
poprzez podtapianie gruntów oraz niszczenie płodów  i upraw rolnych, 
infrastruktury technicznej i innych rodzajów mienia.

2.2. Odstrzał bobrów możliwy jest w okresie od 01.10 do 28.02.



PROJEKT ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO 
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 3.1. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia i 
czynności, o których mowa  w § 1 jest Zarząd Okręgowy Polskiego 
Związku Łowieckiego w……………….

3.2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje upoważnienie 
właściwemu kołu łowieckiemu do dokonania odstrzału bobrów na 
dzierżawionych obwodach łowieckich.

3.3. Koło łowieckie upoważnia myśliwych do dokonania odstrzału liczby 
bobrów określonej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 
Łowieckiego.

3.4. Osoby, o których mowa w ust. 3, muszą posiadać wiedzę z zakresu 
ochrony gatunkowej bobra europejskiego i zasad postępowania przy 
ograniczaniu liczebności populacji bobrów.



PROJEKT ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO 
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 4.1. W terminie do dnia 15 stycznia każdego roku następującego po 
wejściu w życie niniejszego zarządzenia, Zarząd Okręgowy Polskiego 
Związku Łowieckiego obowiązany jest do złożenia Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w ………………………. sprawozdania 
o wykonanych czynnościach.

4.2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: numer 
obwodu łowieckiego, datę pozyskania oraz liczbę odstrzelonych 
bobrów, a także możliwie najdokładniejsze lokalizacje miejsc eliminacji 
poszczególnych osobników.

§ 5. Odstrzelone bobry stanowią własność myśliwego, dokonującego 
odstrzał jako częściowa rekompensata kosztów pozyskania.  

§ 6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje kontroli 
spełniania warunków określonych w wydanym zarządzeniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa ……………………………



Odstrzał redukcyjny bobrów

RDOŚ - 
zarządzenie

ZO PZŁ upoważnia 
koła łowieckie

Myśliwy

Koło łowieckie 
upoważnia 
myśliwych

Myśliwy

Myśliwy

Myśliwy



Odstrzał redukcyjny bobrów – sprawozdanie

RDOŚ

ZO PZŁ 
sprawozdanie do 

15 stycznia 

Koło łowieckie 
sprawozdanie do 

końca grudnia

Myśliwy zapisuje odstrzał 
na upoważnieniu i zwraca 

je wystawcy po 
wykorzystaniu

ZG PZŁ

Myśliwy zapisuje odstrzał 
na upoważnieniu i zwraca 

je wystawcy po 
wykorzystaniuMyśliwy zapisuje odstrzał 

na upoważnieniu i zwraca 
je wystawcy po 
wykorzystaniuMyśliwy zapisuje odstrzał 

na upoważnieniu i zwraca 
je wystawcy po 
wykorzystaniu
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