
 

  



Normalne Łowiectwo – broszura informacyjna ver. 0.5 04.04.2018 
 

Szwecja 

Uczestnictwo dzieci w polowaniu 

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie biernego uczestnictwa dzieci w polowaniu. Dziecko może 

polować od 12 roku życia pod nadzorem osoby dorosłej do ukończenia 18 lat.  

Kynologia łowiecka 

Szkolenie, konkursy i próby pracy z udziałem żywych zwierząt są dozwolone. Podczas konkursów i 

prób pracy wyżłów wykorzystuje się żywe ptactwo. W Szwecji istnieją zagrody do szkolenia dzikarzy.  

Sokolnictwo 

Sokolnictwo jest w Szwecji nielegalne. 

Kary za utrudnianie polowań 

Utrudnianie wykonywania polowania traktowane jest jako zakłócanie porządku publicznego. Policja 

ma prawo usunąć siłą blokujących polowanie. Interwencje Policji są niezwykle rzadkie, ponieważ 

wizja kar skutecznie zniechęca osoby umyślnie utrudniające polowania.  
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Niemcy 

Uczestnictwo dzieci w polowaniu 

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie biernego uczestnictwa dzieci w polowaniu. Od 16 roku życia 

można uzyskać młodzieżową licencję łowiecką, która umożliwia wykonywanie polowania pod 

nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub innego dorosłego opiekuna posiadającego pisemną zgodę 

rodzica. Osoba dorosła towarzysząca nastolatkowi z młodzieżową licencją musi być myśliwym.  

Kynologia łowiecka 

Szkolenie, konkursy i próby pracy z udziałem żywych zwierząt są dozwolone. W Niemczech istnieje 

ponad 20 zagród, w których można szkolić psy myśliwskie z wykorzystaniem żywych dzików. 

Sokolnictwo 

Sokolnictwo i szkolenie ptaków łowczych jest legalne. 

Kary za utrudnianie polowań 

Brak danych 
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Dania 

Uczestnictwo dzieci w polowaniu 

Brak ograniczeń odnośnie biernego udziału w polowaniach. Uprawnienia do wykonywania polowania 

można zdobyć po ukończeniu 16 lat. 

Kynologia łowiecka 

Szkolenie i próby pracy z wykorzystaniem żywych zwierząt dozwolone z pewnymi ograniczeniami. 

Zakaz szkolenia z wykorzystaniem żywych lisów na sztucznych norach. Rząd duński zarządził całkowitą 

eliminację dzików z kraju, więc nie istnieją również zagrody dzicze.  

Sokolnictwo 

Sokolnictwo i szkolenie ptaków łowczych stało się z powrotem legalne w 2018 po pięćdziesięciu 

latach zakazu. 

Kary za utrudnianie polowań 

Utrudnianie wykonywania polowania w Danii traktowane jest jako zakłócanie porządku publicznego. 

Policja może interweniować i usunąć osoby umyślnie blokujące polowanie. 
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USA – Stan Utah 

Uczestnictwo dzieci w polowaniu 

Brak ograniczeń odnośnie biernego udziału dzieci w polowaniu. Dzieci w każdym wieku mogą 

uczestniczyć w polowaniu. Licencję łowiecką można dostać po ukończeniu 12 lat.  

Kynologia łowiecka 

Szkolenie psów z wykorzystaniem żywych zwierząt jest w pełni legalne. 

Sokolnictwo 

Polowanie z ptakami łowczymi i układanie ich jest legalne. 

Kary za utrudnianie polowań 

Wszelkie formy przeszkadzania, utrudniania lub uniemożliwiania polowania są nielegalne i zagrożone 

karą grzywny lub pozbawienia wolności. 
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Malta 

Uczestnictwo dzieci w polowaniu 

Brak prawnych ograniczeń odnośnie biernego uczestnictwa dzieci w polowaniu. Uprawnienia do 

wykonywania polowania można zdobyć po ukończeniu 18 lat.  

Kynologia łowiecka 

Dozwolone są szkolenia i konkursy pracy psów z wykorzystaniem żywej zwierzyny. Podczas szkolenia 

psów nie wolno zabijać zwierzyny. 

Sokolnictwo 

Sokolnictwo jest legalne i dobrze uregulowane prawnie. Dozwolone jest układanie ptaków łowczych. 

Osoba, której ptak łowczy przypadkowo ranił albo zabił zwierzę znajdujące się na liście gatunków 

chronionych może podlegać karze. IAF (Międzynarodowa Federacja Sokolników) uznaje maltańskie 

przepisy dotyczące sokolnictwa za jedne z najlepszych na świecie. 

Kary za utrudnianie polowań 

Brak przepisów regulujących kary za utrudnianie polowań. Większość polowań odbywa się na 

terenach prywatnych, więc blokujący polowania mogą być zaskarżeni z tytułu wtargnięcia. 
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Anglia i Walia 

Uczestnictwo dzieci w polowaniu 

Nie ma granicy wieku biernego udziału w polowaniu. Istnieje szerokie społeczne przyzwolenie na 

udział dzieci w polowaniach od najmłodszych lat, ponieważ uczy to odpowiedzialności i kształtuje 

postawy obywatelskie. Nie ma przepisów określających wiek, od którego można polować. Zezwolenie 

na broń gładkolufową można otrzymać w dowolnym wieku (3500 posiadaczy poniżej 18 r. ż. w tym 

327 poniżej 13 r. ż.), jednak do ukończenia 15 lat można używać jej wyłącznie pod nadzorem 

dorosłego.  

Kynologia łowiecka 

Dozwolone jest szkolenie psów i organizowanie konkursów pracy z udziałem żywej zwierzyny. Istnieją 

ograniczenia odnośnie liczby psów (maksymalnie 3) podczas szkoleń, konkursów i polowania na 

jelenie, lisy i zające. 

Sokolnictwo 

Sokolnictwo jest legalne. Można układać ptaki łowcze z wykorzystaniem żywych zwierząt. 

Kary za utrudnianie polowań 

Brak specyficznych przepisów karzących za utrudnianie polowania. Mimo to, utrudniający polowanie 

są skazywani za wtargnięcie i naruszenie bądź uszkodzenie własności.  
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RPA 

Uczestnictwo dzieci w polowaniu 

Nie ma ograniczeń odnośnie biernego ani czynnego udziału dzieci w polowaniach. W RPA polują 

nawet dzieci poniżej 10 r. ż. Wymagany jest jedynie nadzór dorosłego myśliwego. 

Kynologia łowiecka 

Brak danych. 

Sokolnictwo 

Sokolnictwo oraz układanie ptaków z udziałem żywej zwierzyny jest legalne.  

Kary za utrudnianie polowań 

Nie ma znanych przypadków utrudniania polowań. Polowania odbywają się przeważnie na 

prywatnych gruntach.  
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Łotwa 

Uczestnictwo dzieci w polowaniu 

Nie ma ograniczeń odnośnie obecności dzieci na polowaniu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka spoczywa na rodzicach. Uprawnienia łowieckie można zdobyć w wieku 12 lat, pozwolenie na 

broń od 18 lat.  

Kynologia łowiecka 

Dozwolone szkolenie i konkursy oraz próby pracy psów myśliwskich z udziałem żywej zwierzyny. 

Sokolnictwo 

Brak tradycji sokolniczych. 

Kary za utrudnianie polowań 

Nie ma kar za utrudnianie polowań jako takich, jednak niszczenie urządzeń łowieckich jest 

przestępstwem. 
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Finlandia 

Uczestnictwo dzieci w polowaniu 

W Finlandii nie ma ograniczeń wieku, w którym można biernie uczestniczyć w polowaniu. Ponadto, 

nie ma minimalnego wieku, w którym można uzyskać uprawnienia łowieckie. Do egzaminów można 

podejść w dowolnym wieku. Wiele dzieci i młodzieży poluje. W wieku 15 lat można zostać 

współwłaścicielem broni palnej, której posiadaczem jest dorosły opiekun i polować w jego obecności.  

Kynologia łowiecka 

Szkolenie psów i konkursy pracy z udziałem żywych zwierząt są dozwolone. Nie pozwala się jednak na 

przetrzymywanie zwierzyny w zagrodach, więc szkolenia i konkursy odbywają się na zwierzynie w 

stanie wolnym. 

Sokolnictwo 

Dozwolone, ale technicznie trudne do uprawiania ze względu na regulacje dot. posiadania ptaków 

drapieżnych. 

Kary za utrudnianie polowań 

Utrudnianie polowania jest zabronione i zagrożone karą grzywny. Jeżeli utrudniający polowanie 

zastosuje siłę wobec myśliwego, grozi mu kara pozbawienia wolności. 
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Rosja 

Uczestnictwo dzieci w polowaniu 

Brak ograniczeń wiekowych odnośnie biernego uczestnictwa w polowaniach. Uprawnienia łowieckie 

można zdobyć po ukończeniu 18 lat. W niektórych regionach, gdzie łowiectwo jest tradycyjnym 

sposobem życia, lokalne władze obniżyły granicę wieku. 

Kynologia łowiecka 

Brak ograniczeń w zakresie szkolenia psów z udziałem żywej zwierzyny. Proponowane niedawno 

ograniczenia zostały w całości odrzucone przez Senat. 

Sokolnictwo 

Legalne. Dozwolone jest szkolenie ptaków łowczych z udziałem żywych zwierząt. 

Kary za utrudnianie polowań 

Brak regulacji prawnych w tym zakresie.
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Hiszpania 

Uczestnictwo dzieci w polowaniu  

Brak ograniczeń biernego uczestnictwa w polowaniach. Uprawnienia łowieckie można zdobyć w 

wieku 14 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

Kynologia łowiecka 

Dozwolone jest szkolenie psów z wykorzystaniem żywych zwierząt. 

Sokolnictwo 

Sokolnictwo jest legalne i dozwolone jest układanie ptaków łowczych z wykorzystaniem żywych 

zwierząt. W Hiszpanii działa ok. 1300 sokolników.  

Kary za utrudnianie polowań 

W Hiszpanii istnieją kary za utrudnianie polowań. Prawodawstwo w tym zakresie różni się w 

zależności od wspólnoty autonomicznej. W Kastylii-La Mancha utrudnianie polowania zagrożone jest 

grzywną do 2 000 000 euro.   
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Polska  

Uczestnictwo dzieci w polowaniu 

Wykonywanie polowania przy udziale lub w obecności osoby niepełnoletniej jest nielegalne pod 

groźbą kary pozbawienia wolności. Teoreycznie, uprawnienia łowieckie można uzyskać po 

ukończeniu 18 lat, w praktyce po ukończeniu 18 lat można dopiero rozpocząć roczny staż wymagany 

do uzyskania uprawnień.  

Kynologia łowiecka 

Szkolenie psów myśliwskich, próby i konkursy pracy niemożliwe. Brak możliwości szkolenia, prób 

pracy i konkursów z udziałem żywej zwierzyny, nawet jeśli ich forma nie obejmuje bezpośredniego 

kontaktu psa ze zwierzyną i możliwości zranienia jej (próby pracy i konkursy płochaczy i wyżłów).  

Sokolnictwo 

W praktyce nielegalne pomimo wpisania polskiego sokolnictwa na listę niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Nowelizacja prawa łowieckiego uniemożliwiła 

układanie ptaków łowczych. 

Kary za utrudnianie polowań 

Istniejący krótko przepis karzący grzywną za umyślne utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania 

polowania został zniesiony, dając przyzwolenie na organizowanie blokad polowań, które od kilku lat 

stały się powszechne. 

 

  



 SZWECJA ŁOTWA USA 
(UT) 

RPA ANGLIA 
I 
WALIA 

ROSJA MALTA DANIA HISZPANIA NIEMCY FINLANDIA POLSKA 

Uczestnictwo 
dzieci w 
polowaniach ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 

Minimalny 
wiek do 
uzyskania 
uprawnień 
łowieckich 

12 12 12 Brak Brak 
18 lub 
mniej 

18 16 14 16 Brak 18 

Szkolenie 
psów z 
udziałem 
żywej 
zwierzyny 

✔ ✔ ✔ b. d. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 

Sokolnictwo i 
szkolenie 
ptaków 
łowczych 

✖ Brak ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

Kary za 
utrudnianie 
polowań1 ✔ Brak ✔ b. d. ✔ Brak ✔ ✔ ✔ b. d. ✔ Brak 

                                                           

1 Wszędzie tam, gdzie nie ma specyficznych przepisów każących za polowania, lecz znane są przypadki utrudniania polowań i utrudniający zostali skazani na podstawie 

innych przepisów zaznaczono ✔, ponieważ istnieje efektywna ochrona myśliwych. 



 


