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Podstawy prawne funkcjonowania PSŁ

-Państwowa Straż Łowiecka została powołana na mocy

ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 127 poz. 1066).

Art. 36 „Tworzy się Państwową Straż Łowiecką jako umundurowaną, uzbrojoną

i wyposażoną w terenowe środki transportu formację podległą wojewodzie”.

- Wojewoda Pomorski  Zarządzeniem Nr 147/04 z dnia 9.11.2004 utworzył 

Państwową Straż Łowiecką funkcjonującą w ramach organizacyjnych 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.



Zadania ustawowe PSŁ
Zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej jest kontrola realizacji

przepisów ustawy, a w szczególności:

- ochrony zwierzyny;

- zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego;

- zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa;

- kontrola legalności skupu i obrotu zwierzyną.



Działania PSŁ



Działania operacyjne 

- tropienie sprawców przestępstw łowieckich;

- zbieranie informacji o środowiskach kłusowniczych;

- organizacja zasadzek na kłusowników;

- kierowanie spraw przed wymiar sprawiedliwości;

- pouczanie sprawców wykroczeń łowieckich; 

- nakładanie mandatów karnych.



Zwierzyna przetrzymywana bez 

odpowiedniego zezwolenia



Działania prewencyjne 

- kontrola punktów skupu dziczyzny;

- kontrola obwodów łowieckich;

- kontrola polowań zbiorowych i indywidualnych.



Edukacja 
Strażnicy PSŁ biorą udział w spotkaniach edukacyjno-

informacyjnych z młodzieżą i społecznością lokalną zamieszkałą na

terenach zagrożonych kłusownictwem. Poruszają problemy

zagrożonych gatunków, uczą poznawać tajemnice przyrody, jej

obiektywne prawa, którymi się rządzi. Spotkania te mają na celu

ukształtować środowiskową moralność i jednocześnie odpowiednio

ukierunkować współżycie z przyrodą, kształtować humanitarny

stosunek do zwierzyny oraz pobudzić pozytywne oddziaływanie na

środowisko naturalne.



Projekty czynnej ochrony przyrody 

- Ochrona ryb łososiowatych w czasie tarła. Problem kłusownictwa

rybackiego dotyczy większości rzek przymorskich, będących miejscem

rozrodczych wędrówek anadromicznych ryb wędrownych: troci i łososi.



Projekty czynnej ochrony przyrody

Ochrona populacji dzikich zwierząt w aglomeracjach miejskich. 

Część gatunków zwierząt łownych zapuszcza się na tereny miejskie w 

poszukiwaniu pożywienia. Problem dotyczy głównie lisów i dzików 

zapuszczających się w okolice śmietników i miejskich ogródków 

działkowych. 



-



Projekty czynnej ochrony przyrody

W 2014 r. PSŁ w Gdańsku zrealizowała zadanie dofinansowane

przez WFOŚ i GW w Gdańsku p.n. „Zachowanie i przywracanie

bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów

chronionych na terenie woj. pomorskiego”. Działaniami objęto 29

rezerwatów przyrody oraz niektóre obszary Natura 2000.

Zwracano uwagę na respektowanie zakazów obowiązujących w

rezerwatach przyrody, zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy

o ochronie przyrody. Monitorowano miejsca szczególnie wrażliwe

na antropopresję, w których obecność człowieka mogłaby zakłócić

procesy zachodzące w ekosystemie oraz spowodować zagrożenia

dla przedmiotów ochrony rezerwatów. Kontrolowano realizację

gospodarki łowieckiej w sąsiedztwie i na terenach rezerwatów.







Rezerwat „Jar rzeki Raduni”















Współpraca

PSŁ współdziała z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim oraz

współpracuje ze Strażami Leśnymi, Państwową Strażą Rybacką,

Strażą Graniczną, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.













Palącym problemem jest kwestia ciągle wzrastającej

liczby pozornie bezpańskich psów i kotów,

wyrządzających duże straty w zwierzostanach

obwodów łowieckich.



Penetracja łowisk przez zdziczałe psy stwarza 

szczególnie duże zagrożenie w okresie lęgów ptactwa 

i wykotów zwierzyny.









Państwowa Straż Łowiecka w Gdańsku

Adres:          80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50

tel.                     58/322 00 22       Gdańsk,

tel. kom.            601 626 298

601 530 577

601 628 441

tel.                    59/846 84 32       Słupsk,

tel. kom.           784 615 340

512 196 844



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


