
U M O W A 
o pracę ze strażnikiem łowieckim, powołania strażnika* 

 

 

 

zawarta w dniu ………………201.... r. w………………........pomiędzy Kołem Łowieckim 

„…..................................…………” w ………………............................ reprezentowanym 

przez Prezesa Koła Łowieckiego...............………………........………….................................., 

a ………………..............……………….zam……….................................…………………w 

dalszym ciągu zwanym strażnikiem, następującej treści: 

1. Pracodawca powierza, a strażnik przyjmuje na siebie z dniem  ………………… 201.....r.  

obowiązki strażnika łowieckiego na obwodzie łowieckim Nr…………………o 

powierzchni …………….. na terenie powiatu ……….........………………………………. 

województwo .......................................................... 

2. Umowę zawiera się na czas określony do dnia ……...............………na czas nieokreślony* 

3. Strażnik przedkłada zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu dla strażników  łowieckich  

4.  Strażnik oświadcza, że posiada zezwolenie na broń  myśliwską : …………………… 

…………………………………………….....……………………………………………. 

5. Prawa i obowiązki strażnika zawarte są w zakresie czynności, który  stanowi integralną 

część niniejszej umowy. 

6. Strażnik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości ………....PLN  lub 

zostaje zwolniony z prac społecznych i składek na rzecz koła lub świadczy swą prace 

społecznie na rzecz koła* 

7. Strażnik ma obowiązek pracy …… ...….godzin. miesięcznie 

 9.   Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymuje: 

1/ Strażnik Łowiecki  

2/ Koło Łowieckie 

 

 

 

Data i podpis Strażnika Łowieckiego   Data i podpis Prezesa Koła 

 

………………………………….                             ………………………………… 

     

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW STRAŻNIKA ŁOWIECKIEGO. 
 

 

 

 

Strażnikiem łowieckim w rozumieniu przedmiotowego zakresu jest osoba fizyczna, 

która spełniła kryteria art. 38 ust. 1 pkt 1-8 Prawa Łowieckiego i została powołana bądź 

zatrudniona przez dzierżawcę bądź zarządcę obwodów łowieckich / art. 36 ust. 3 pkt.2/ do 

spełnienia określonych obowiązków wynikających z przepisów Prawa Łowieckiego i treści 

zawartej umowy. 

Za podstawę prawną niniejszego zakresu przyjęto w szczególności ( art. 37 ust. 1 pkt. 

1-4, art. 39 ust. 2 pkt. 1,5,6,9 i 11 ust. 3 pkt. 1i 2 ust. 4 oraz ust. 9-11, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ust. 

2i 3, art. 38 ust. 1 pkt. 1-8 Prawa Łowieckiego, a także Rozporządzenie Ministra Środowiska 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 23 lipca 1997r. w sprawie wzorów legitymacji i odznaki 

w tym również kwalifikacji zawodowych, art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt. 

Do podstawowych obowiązków strażnika łowieckiego należą: 

1. Ochrona zwierzyny. 

2. Zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego. 

3. Zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń w zakresie łowiectwa 

( art. 40 ust. 1 przy współdziałaniu z Państwową Strażą Łowiecką) 

 a w szczególności: 

1. Legitymowanie osób przebywających w rejonie działania strażnika mogących 

być sprawcami przestępstw lub wykroczeń w celu ustalenia ich tożsamości. 

2. Ujmowanie sprawców przestępstw lub wykroczeń na gorącym uczynku bądź w    

pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa bądź        

wykroczenia i doprowadzenie ich do policji. 

3. Odbieranie za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstw lub 

wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia. 

4. Noszenie o ile są członkami PZŁ i używanie broni myśliwskiej w celu ochrony 

zwierząt łownych przed szkodnikami, bądź też w przypadkach przewidzianych 

prawem, podejmowanie decyzji i uśmiercenie zwierzęcia w celu zakończenia 

jego cierpień. 

5. Noszenie w czasie pełnienia obowiązków strażnika ręcznego miotacza gazu 

obezwładniającego, odznaki strażnika oraz na żądanie okazanie legitymacji 

służbowej. 

6. Dokonywanie legalności pozyskanej zwierzyny oraz kontroli podmiotów 

prowadzących skup i obrót zwierząt łownych w zakresie źródeł ich 

pochodzenia. 



7. Kontrolowanie, czy spotkane w obwodzie łowieckim osoby z bronią 

myśliwską maja udokumentowany swój pobyt w łowisku oraz dokumenty 

wymagane do wykonywania polowania i czy odstrzał zwierzyny odbywał się 

zgodnie z przepisami prawa. 

8. Stosowanie wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez strażnika 

czynności określonych w ustawie Prawo Łowieckie środków przymusu 

bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz ręcznego miotacza gazu. 

Zastosowanie przez strażnika łowieckiego w/w środków przymusu 

bezpośredniego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z istniejącej 

sytuacji i zmierzać do podporządkowania się osoby wydanym poleceniom. 

Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej 

naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 

9. Wykonywanie czynności budowlano- gospodarczych zleconych przez Zarząd 

koła łowieckiego w tym również organizacji polowań zbiorowych, 

sprawowanie pieczy nad urządzeniami łowieckimi i ich stanie funkcjonalnym 

oraz udziału w inwentaryzacji zwierzyny. 

10. Składanie pracodawcy okresowych sprawozdań o sytuacji w powierzonych 

jego pieczy terenów, stwierdzonych naruszeniach prawa łowieckiego, a w 

przypadku dostrzeżonych objawów chorób zwierzyny powiadomienia 

Powiatowego Inspektora Weterynarii. 

11. Bieżące prowadzenie dokumentacji pracy w tym zwłaszcza dzienniczka 

strażnika łowieckiego, rejestracji ujawnionych przestępstw i wykroczeń oraz 

innych wymaganych przez pracodawcę dokumentów. 

12. Wykonywanie czynności wynikających z obowiązków strażnika polega w 

szczególności na obchodach patrolowych rejonu działania, brania udziału w 

patrolach łączonych z członkami zarządu koła, Policji, Straży Łowieckiej, 

Leśnej, Rybackiej oraz współdziałaniu z terenową Administracją Leśną i 

miejscową ludnością. 

13. Realizując czynności strażnikowe wynikające z zakresu praw i obowiązków- 

strażnik łowiecki 

14. Obowiązkiem strażnika łowieckiego jest dążenie do rozszerzenia swoich 

wiadomości z zakresu łowiectwa i bieżącego zapoznawania się z ukazującymi 

się zarządzeniami władz łowieckich, wykonywania polowań oraz  zmianami w 

przepisach przestępstw i wykroczeń. 

 


