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Nowy Bedoń, 17.09.2018 r. 

ST.1401.53.6.2018 

(tylko drogą elektroniczną) 

Polski Związek Łowiecki 

Zarząd Okręgowy 

- wg wykazu - 

 

W nawiązaniu do pisma z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia  

29.08.2018 r. zn. spr. ZG.Ł.074.28.2018, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów 

Państwowych w Bedoniu (ORWLP w Bedoniu) zaprasza do udziału w szkoleniu pt. 

„Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania”. 

Zajęcia odbędą się w dn. 11-12 października 2018 r. w Podkarpackim Ośrodku 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała,  

tel. (17) 870 15 07. 

Rozpoczęcie szkolenia w dniu 11 października 2018 r. o godzinie 09.00, zakończenie  

w dn. 12 października 2018 r. ok. godziny 15:30. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi szczegółami organizacyjno-

finansowymi oraz o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór w załączeniu) w terminie 

do 28 września 2018 r. wyłącznie w postaci skanu podpisanej karty na adres 

szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl 

Osobami prowadzącymi temat w ORWLP w Bedoniu są p. Tomasz Biały tel.  

(42) 677 25 36, e-mail:szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl oraz p. Miłosława Hyży tel. (42) 

677 25 31, e-mail: m.hyzy@bedon.lasy.gov.pl. 

W załączeniu: 

- szczegóły organizacyjno-finansowe 

- program i harmonogram szkolenia 

- karta zgłoszenia 

- klauzula RODO 

Wykaz adresatów: 

- PZŁ ZO Krosno 

- PZŁ ZO Tarnobrzeg 

- PZŁ ZO Przemyśl 

Do wiadomości: 

- DGLP 
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Szczegóły organizacyjno-finansowe szkolenia 

Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania 

 

 Tematyka: zgodna z zarządzeniem nr 56/2018 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych – program i harmonogram poniżej 

 Cele szkolenia: poznanie przez uczestników najnowszych regulacji prawnych w zakresie 

Prawa Łowieckiego, umiejętność stosowania procedur szacowania szkód łowieckich, 

znajomość przepisów KPA w zakresie dotyczącym ww. Prawa oraz udoskonalenie 

umiejętności mediacji w sytuacjach dot. szacowania szkód łowieckich.  

 Organizator: ORWLP w Bedoniu 

 Wykładowcy: osoby/podmioty wybrane w postępowaniu przetargowym przeprowadzanym 

przez organizatora. 

 Uczestnicy i limity miejsc: szkolenie skierowane jest bezpośrednio do trzech grup:  

o przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego (do 30 osób/szkolenie),  

o przedstawicieli izb rolniczych (do 10 osób/szkolenie)  

o przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich (do 10 

osób/szkolenie).  

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc na szkoleniu ograniczona jest 

łącznie do 50 osób. 

 Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie: na podstawie karty zgłoszenia otrzymanej 

wyłącznie od adresata niniejszego pisma. W przypadku liczby zgłoszonych osób większej 

niż ww. limity, zachowany jest ww. parytet miejsc i tworzona jest lista rezerwowa – dla 

zgłoszeń, które mimo zastosowania ww. zasad nie zmieściły się na liście. Natomiast  

w przypadku liczby zgłoszonych osób mniejszej w jakiejkolwiek z ww. grup Uczestników, 

wolne miejsca udostępniane będą pozostałym grupom Uczestników wg kolejności 

zgłoszeń.  

 Potwierdzanie udziału w szkoleniu: ze względu na wyżej opisane zasady przyjmowania 

zgłoszeń uprzejmie prosimy o udział w szkoleniu dopiero po otrzymaniu od ORWLP  

w Bedoniu odrębnego e-maila potwierdzającego przyjęcie na szkolenie. ORWLP  

w Bedoniu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z przyjazdu na 

szkolenie bez ww. potwierdzenia. 

 Rezygnacja ze szkolenia: możliwa jest w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych 

przed dniem rozpoczęcia szkolenia oraz jedynie na podstawie e-maila przesłanego na 
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adres szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl. Rezygnacje przesłane w późniejszym 

terminie mogą wiązać się z obciążeniem jednostki delegującej kosztami wydruku 

materiałów, przygotowania serwisu i sali szkoleniowej.  

 Rezerwacja ew. noclegów i wyżywienia: po stronie jednostki delegującej. Organizator 

zapewnia salę szkoleniową oraz serwis konferencyjny. 

 Miejsce szkolenia: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,  

ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała, tel. (17) 870 15 07. 

 Termin szkolenia 11-12.10.2018 r. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 11.10.18 r. o godzinie 

09.00, zakończenie w dn. 12.10.18 r. ok. godziny 15:30. 

 Test końcowy: szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym przeprowadzanym na 

zakończenie zajęć. Test składa się z ok. 20 pytań. Każde z pytań ma po 3 odpowiedzi,  

z których należy wskazać jedną poprawną. Podstawą zaliczenia testu jest udział  

w zajęciach oraz uzyskanie min. 50% + 1 odpowiedzi poprawnych. Sprawdzenie testu 

nastąpi bezpośrednio po jego zakończeniu. Sprawdzenia dokonają osoby wskazane przez 

przedstawiciela organizatora obecnego na szkoleniu. Pozytywnie zdany test jest podstawą 

do wydania zaświadczenia o udziale w szkoleniu. 

 Koszt szkolenia: organizator zapewnia bezpłatnie Uczestnikom: udział w wykładach, 

udział w ćwiczeniach, udział w teście końcowym, materiały szkoleniowe, wydanie 

zaświadczeń, korzystanie z sali i serwisu konferencyjnego w czasie trwania szkolenia.  

Ww. usługi finansowane są w ramach środków związanych z funduszem leśnym przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe za pośrednictwem organizatora 

szkolenia.  

UWAGA: organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów noclegów i wyżywienia w czasie 

szkolenia. Uprzejmie prosimy o podjęcie działań w tym zakresie w przypadku, gdy 

delegowane osoby będą musiały skorzystać z noclegów i wyżywienia. 

UWAGA: organizator zastrzega sobie możliwość odwołania i/lub zmiany terminu szkolenia. 

Jednocześnie organizator podejmie starania zmierzające do poinformowania zgłoszonych 

Uczestników szkolenia o ew. zmianach. 

 Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy prawo łowieckie z dnia 15.06.2018 r.  

Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1507. 

 Informacje dodatkowe: szkolenie wskazane w piśmie jest jednym z 20 szkoleń z tego 

zakresu, planowanych do realizacji w 2018 r. Jednocześnie trwają prace nad 

udostępnieniem szkolenia na platformie e-learningowej. Kontynuacja szkoleń w formule 

tradycyjnej zaplanowana jest również w 2019 r. Wszelkie szczegóły zostaną Państwu 

przekazane odrębnymi pismami.  



 Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych 
 

 

 
 
 
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu 
Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol 
tel.: +48 42 677-25-00, fax: +48 42 677-25-02, e-mail: orwlp@bedon.lasy.gov.pl 

 

www.bedon.lasy.gov.pl 

RAMOWY program i harmonogram szkolenia  

Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania 

na podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 56 z dnia 03.08.2018 r. 
 

DZIEŃ I 

lp. Temat zajęć Liczba 
godzin 

Godzina 
rozpoczęcia i 
zakończenia 

Forma 
zajęć 

1 
Wprowadzenie – informacje ogólne, podstawa 
prawna organizacji szkolenia, zakres oraz warunki 
uzyskania zaliczenia. 

0,5 09.00-09.30 Wykłady 

2 

Rozpoznawanie tropów, odchodów i żerowania 
przez dzikie zwierzęta łowne: 
a) podstawowe zagadnienia z biologii i anatomii 

gatunków, za które są wypłacane 
odszkodowania łowieckie (sarna, daniel, jeleń, 
dzik); 

b) tropy (ślady) ww. gatunków oraz wskazanie 
różnic między nimi, a podobnymi tropami innych 
gatunków dziko żyjących (łoś) i hodowlanych 
(owca, krowa, koń); 

c) odchody gatunków, za które są wypłacane 
odszkodowania, jako dodatkowe wskaźniki 
pomocne przy ustalaniu sprawców 
wyrządzanych szkód; 

d) sposoby żerowania (buchtowanie, zgryzanie) 
poszczególnych gatunków, za które są 
wypłacane odszkodowania; 

e) rodzaje szkód w uprawach i płodach rolnych 
powstałych w wyniku żerowania i zachowania 
się (wydeptywanie, czemchanie) ww. gatunków. 

1 09.30-10.30 Wykłady 

 PRZERWA  10:30-10.45  
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3 

Szacowanie szkód przez zespół złożony z 
przedstawiciela zarządcy bądź dzierżawcy obwodu 
łowieckiego, przedstawiciela WODR (Izby 
Rolniczej)oraz właściciela uszkodzonej uprawy: 
a) definicja „szkody łowieckie w uprawach i 

płodach rolnych” 
b) warunki i okoliczności, w których uszkodzenia 

upraw i płodów rolnych nie są traktowane jako 
szkoda łowiecka;  

c) poszczególne etapy procesu oględzin i 
szacowania szkód, od momentu złożenia 
wniosku przez poszkodowanego, poprzez 
ustalenie wielkości szkody, do chwili wypłaty 
odszkodowania; 

d) sposoby oraz terminy zawiadamiania członków 
zespołu dokonującego oględzin i szacowania 
szkód o kolejnych etapach likwidacji szkody; 

e) uprawnienia, obowiązki i kompetencje 
poszczególnych członków zespołu dokonującego 
oględzin i szacowania szkody; 

f) poprawne sporządzania protokołu oględzin i 
szacowania szkody; 

g) wyjaśnienia wszystkich pojęć występujących w 
protokole oględzin i szacowania szkody. 

0,5 10:45-11:15 Wykłady 

4 

Metody szacowania szkód łowieckich oraz 
narzędzia i urządzenia wykorzystywane  
w procesie szacowania szkód łowieckich: 
a) omówienie wraz z pokazem narzędzi i urządzeń 

wykorzystywanych w procesie oględzin i 
szacowania szkód łowieckich 

b) legalizacja urządzeń wykorzystywanych przy 
oględzinach i szacowaniu szkód łowieckich; 

c) metody ustalania parametrów ilościowych i 
jakościowych uszkodzonych upraw i płodów 
rolnych; 

d) przyczyny obniżenia parametrów ilościowych i 
jakościowych upraw rolniczych nie powodowane 
przez zwierzęta dziko żyjące; 

e) zakładanie i pobieranie prób polowych na 
powierzchniach uszkodzonych i nieuszkodzonych 
upraw rolnych. 

1,5 11:15-12:45 Wykłady 

 PRZERWA  12:45-13:00  

5 

Szacowanie szkód łowieckich w 
ziemniakach.  
Ćwiczenia z obliczenia szkody w 
ziemniakach. 

0,5 13:00-13:30 
Wykłady  

i ćwiczenia 
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6 

Szacowanie szkody łowieckiej w burakach 
cukrowych i pastewnych. 
Ćwiczenia z obliczenia szkody łowieckiej w 
buraku cukrowym. 

0,5 13:30-14:00 
Wykłady  

i ćwiczenia 

 PRZERWA ORGANIZACYJNA  14:00-15:00  

7 
Szacowanie szkód łowieckich w poplonach.  
Ćwiczenia z obliczenia szkody łowieckiej w 
poplonie. 

0,5 15:00-15:30 
Wykłady  

i ćwiczenia 

8 

Szacowanie szkód łowieckich w 
strączkowych.  
Ćwiczenia z obliczenia szkody łowieckiej w 
strączkowych. 

0,5 15:30-16:00 
Wykłady  

i ćwiczenia 

9 
Szacowanie szkód łowieckich w kukurydzy.  
Ćwiczenie z obliczenia szkody w kukurydzy. 

0,5 16:00-16:30 
Wykłady  

i ćwiczenia 

10 
Szacowanie szkód łowieckich w rzepaku. 
Ćwiczenia z obliczenia szkody w rzepaku. 

0,5 16:30-17:00 
Wykłady  

i ćwiczenia 

11 
Szacowanie szkód łowieckich w zbożach. 
Ćwiczenia z obliczenia szkody w zbożach. 

0,5 17:00-17.30 
Wykłady  

i ćwiczenia 

 
DZIEŃ II 

 ROZPOCZĘCIE II DNIA SZKOLENIA  07:30  

1 
Szacowanie szkód łowieckich na użytkach zielonych. 
Ćwiczenia z obliczenia szkody w użytkach zielonych. 

 
1 
 

7:30-08:30 
Wykłady  

i ćwiczenia 

2 Szacowanie szkód w sadach. 0,5 08:30-09:00 Wykłady 

 PRZERWA  09:00-09:15  

3 
Przyczyny obniżenia plonu spowodowane innymi 
czynnikami niż dzikie zwierzęta łowne. 

0,5 09:15-09.45 Wykłady 

4 
Prawidłowe wypełnianie protokołów z oględzin i 
szacowania ostatecznego. 

1 09:45-10:45 Wykłady 

 PRZERWA  10:45-11:00  

5 
Wypełnianie protokołów z oględzin i szacowania 
ostatecznego 

1 11:00-12:00 Ćwiczenia 

 PRZERWA  12:00-12:15  
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6 

Proces szacowania szkód łowieckich. Postępowanie 
administracyjne przed nadleśniczym lub dyrektorem 
RDLP. Postępowanie przed sądem: 

a) wyjaśnienia pojęcia „postępowanie 
administracyjne” oraz jego rola w trybie 
odwoławczym przy szacowaniu szkód 
łowieckich; 

b) wskazania okoliczności, w których postępowanie 
odwoławcze prowadzi nadleśniczy, a w których 
dyrektor regionalnej dyrekcji LP; 

c) projekt decyzji wydawanej w trybie 
odwoławczym, dotyczący wysokości 
odszkodowania, wydawany przez nadleśniczego 
lub dyrektora rdLP; 

d) postępowanie cywilno-prawne, z jakiego może 
skorzystać rolnik bądź koło łowieckie 
niezadowolone z wysokości odszkodowania 
ustalonego w decyzji przez nadleśniczego lub 
dyrektora rdLP; 

e) wymogi formalno-prawne przy kierowaniu 
powództwa w postępowaniu cywilnym oraz jego 
konsekwencje w świetle kosztów procesowych 

1 12:15-13:15 Wykłady 

 PRZERWA  13:15-13:30  

7 

Mediacje rola i zakres. Aspekty psychologiczne przy 
szacowaniu szkód łowieckich: 

a) zakres i sposoby prowadzenia mediacji; 
b) rola mediacji w procesie oględzin i szacowania 

szkód 

1 13:30-14:30 Wykłady 

8 
Sprawdzenie wiadomości z tematyki omawianej na 
szkoleniu 

1 14:30-15:30 Test 

Łącznie 14 godzin zajęć + czas na przerwy. 



 Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych 
 

 

 
 
 
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu 
Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol 
tel.: +48 42 677-25-00, fax: +48 42 677-25-02, e-mail: orwlp@bedon.lasy.gov.pl 

 

www.bedon.lasy.gov.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

(gdy dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą) 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwojowo –Wdrożeniowy 
Lasów Państwowych w Bedoniu z siedzibą w Nowym Bedoniu przy  ul. Sienkiewicza 19 
95-020 Andrespol. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji szkolenia wskazanego na 
liście uczestników jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
administratora danych osobowych związanych z realizacją szkolenia w kategorii dane 
zwykłe – imię nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, służbowy adres e-mail 
(dobrowolnie). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia realizacji 
szkolenia, a także po zakończeniu na czas zgodny z przepisami prawa, obowiązkami 
archiwizacyjnymi i dochodzeniem roszczeń. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy prawa. 

8. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane dotyczą. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania 
danych osobowych nie będzie możliwy udział w szkoleniu. 

10. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

12. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 

13. Od dnia 25 maja 2018 roku możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych 
działającym u Administratora pod adresem e-mail: iod@bedon.lasy.gov.pl 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

(gdy dane osobowe nie pochodzą od osoby, której dane dotyczą) 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwojowo –Wdrożeniowy 
Lasów Państwowych w Bedoniu z siedzibą w Nowym Bedoniu przy  ul. Sienkiewicza 19 
95-020 Andrespol, tel. 42 677 25 00, adres e-mail: orwlp@bedon.lasy.gov.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji szkolenia wskazanego na 
liście uczestników jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
administratora danych osobowych związanych z realizacją szkolenia w kategorii dane 
zwykłe – imię nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu 
służbowego, służbowy adres e-mail 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia realizacji 
szkolenia, a także po zakończeniu na czas zgodny z przepisami prawa, obowiązkami 
archiwizacyjnymi i dochodzeniem roszczeń. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy prawa. 

8. Dane osobowe pochodzą nie od osoby, których dane dotyczą (źródło: pracodawca lub 
jednostka nadrzędna pracodawcy). 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania 
danych osobowych nie będzie możliwy udział w szkoleniu. 

10. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

12. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 

Od dnia 25 maja 2018 roku możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych 
działającym u Administratora pod adresem e-mail: iod@bedon.lasy.gov.pl 


