
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Przemysława Kępy /j. polski/ pt.: 

„Realizacja gospodarki łowieckiej i jej wpływ na działalność rolniczą w 
świetle uregulowań z zakresu prawa łowieckiego” 

 

 Niniejsza rozprawa prezentuje pogłębioną analizę zagadnień i problemów prawnych 

obejmujących swym zakresem kwestię realizacji gospodarki łowieckiej w świetle aktualnych z 

zakresu prawa łowieckiego. Opracowanie w sposób szczególny zwraca uwagę na wzajemne 

relacje pomiędzy gospodarką łowiecką a działalnością rolniczą podkreślając przy tym wpływ 

pierwszej na drugą.  

 W rozdziale pierwszym omówione zostały zagadnienia związane z genezą prawa 

łowieckiego oraz najważniejsze instytucje kształtujące prawny model łowiectwa. W tej części 

rozprawy podjęta została próba określenia statusu prawnego Polskiego Związku Łowieckiego, 

który budzi wiele wątpliwości zarówno natury doktrynalnej jak i praktycznej, co przejawia się 

w niedopuszczalności prowadzenia jakichkolwiek działań związanych z gospodarką łowiecką 

bez udziału Polskiego Związku Łowieckiego. 

 Drugi rozdział rozprawy obejmuje swym zakresem zagadnienia bezpośrednio dotyczące 

realizacji gospodarki łowieckiej. W toku analizy poszczególnych regulacji z tego zakresu 

poruszone zostały problemy natury prawnej związane z aktualnie funkcjonującymi 

mechanizmami dotyczącymi kształtowania planów łowieckich oraz relacji gospodarki 

łowieckiej z gospodarkami rolną, leśną i rybacką. Oprócz wspomnianych kwestii analizą objęto 

wykorzystanie i obrót tuszami zwierząt łownych w kontekście regulacji z zakresu prawa 

żywnościowego oraz hodowli zwierzyny łownej w ramach działalności rolniczej. W ramach tej 

części rozprawy przeprowadzono analizę regulacji związanych ze zwalczaniem chorób 

zoonotycznych w tym Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).   

 W rozdziale trzecim główny przedmiot analizy stanowiły kwestie charakteru prawnego 

zwierzyny łownej oraz instytucja obwodów łowieckich i jej oddziaływanie na prawo własności 

gruntu. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt charakteru prawnego obwodów łowieckich w 

kontekście ich oddziaływania na prawo własności gruntu. Analizie poddano również kwestię 

podziału obszaru kraju na obwody łowieckie oraz charakteru prawnego ich dzierżawy. 

 Przedostatni rozdział rozprawy obejmował kwestię odpowiedzialności prawnej w 

działalności łowieckiej. Szczegółowej analizie poddano instytucję odpowiedzialności za 



szkody łowieckie zwracając uwagę na aspekt istotnego wpływu jaki funkcjonowanie instytucji 

generuje na działalność rolniczą. W tej części rozprawy przeanalizowano również regulacje z 

zakresu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta dzikie oraz zwrócono uwagę 

na katalog wykroczeń i przestępstw zamykających spektrum środków kształtujących 

odpowiedzialność prawną w działalności łowieckiej.  

 Ostatni rozdział rozprawy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu prawa łowieckiego 

w świetle regulacji Unii Europejskiej oraz modeli prawnych łowiectwa obowiązujących w 

Niemczech i Wielkiej Brytanii.   

 W ramach rozprawy wykorzystano szerokie spektrum regulacji prawnych, a także liczne 

opracowania i literaturę specjalistyczną.   

 


