
Arbitraż w sprawach szkód łowieckich – krok po kroku

1. Jeśli jesteś zainteresowany polubownym rozstrzygnięciem swojej sprawy z zakresu szkód

łowieckich przez Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich powinieneś postępować
według poniższych wskazówek.

2. Jeśli dotknęła Cię szkoda łowiecka to drugą stroną sporu jest koło łowieckie dzierżawiące

obwód na terenie którego ta szkoda wystąpiła. Jeśli reprezentujesz koło łowieckie

kwestionujące obowiązek naprawienia szkody bądź wysokość odszkodowania jaką ustalił
nadleśniczy to drugą stroną sporu jest właściciel lub posiadacz uprawy rolnej bądź
uszkodzonego płodu rolnego.

3. Pamiętaj, że Sąd Arbitrażowy nie przeprowadza oględzin i szacowania szkody, nie zastępuje

też nadleśniczego do którego składa się odwołanie od protokołu. Sąd Arbitrażowy zastępuje

sąd powszechny do którego sprawa szkód łowieckich może trafić jedynie wówczas gdy swoją
decyzję wydał nadleśniczy. Innymi słowy – by skierować sprawę do Sądu Arbitrażowego

konieczne jest przejście całej ścieżki postępowania, tj. zgłoszenie szkody w kole łowieckim –

szacowanie – odwołanie poszkodowanego bądź koła łowieckiego od protokołu szacowania –

decyzja nadleśniczego ustalająca wysokość odszkodowania.

4. Niezależnie od tego Sąd Arbitrażowy może też rozpoznać Twoją sprawę przeciwko kołu
łowieckiemu o zapłatę odszkodowania, którego koło nie zapłaciło w terminie mimo, że

podpisało protokół szacowania ostatecznego albo wypłatę odszkodowania nakazał
nadleśniczy w decyzji.

5. Najważniejsze! Sąd Arbitrażowy może rozpatrzyć Twoją sprawę jeżeli zgodę na to wyrazisz

Ty oraz druga strona.

6. Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy do arbitrażu zapoznaj się proszę z

informacjami o Sądzie Arbitrażowym w Sprawach Szkód Łowieckich opublikowanymi na

stronach internetowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Jeśli będziesz potrzebował dalszych informacji lub wyjaśnień skontaktuj się proszę mailowo

(tu wstawiłbym odesłanie do maila Sądu Arbitrażowego) lub telefonicznie pod numer 22 55

65 574). Pomocą służą też Zarządy Okręgowe PZŁ oraz Izby Rolnicze.

7. Masz do dyspozycji 48 arbitrów z których każdy posiada uprawnienia do rozpatrzenia Twojej

sprawy i wysokie kwalifikacje. Lista arbitrów wraz z krótkim opisem ich kompetencji dostępna

jest tutaj (odnośnik do podstrony z listą). Spośród wszystkich arbitrów wybierasz dowolnych

dwóch; to samo zrobi druga strona jeśli zdecyduje się na arbitraż. Masz pewność, że co

najmniej jeden ze wskazanych przez Ciebie arbitrów rozpatrzy Twoją sprawę.

8. Jeśli podjąłeś już decyzję o skierowaniu sprawy do arbitrażu powinieneś wnieść do Sądu

pismo (pozew), w którym prócz swoich danych personalnych i teleadresowych, podajesz opis

szkody i określasz czego żądasz od drugiej strony. Wskazujesz też arbitrów którzy mają
rozpatrzyć Twoją sprawę. Wraz z pozwem składasz wszystkie dokumenty dotyczące szkody, w

tym przede wszystkim protokoły z oględzin oraz szacowania ostatecznego oraz decyzję
nadleśniczego (o ile takowa była wydana), a także zdjęcia czy zanotowane pomiary. Do



pozwu załączasz podpisaną przez siebie umowę zapisu na sąd polubowny (odesłanie do

formularza umowy).

9. Możesz też, jeszcze przed wniesieniem pozwu do Sądu Arbitrażowego, skontaktować się z

drugą stroną, zaproponować arbitraż. Jeśli druga strona się na niego zgodzi wówczas

wspólnie podpisujecie umowę zapisu na sąd polubowny (odesłanie do formularza umowy). W

takim przypadku do pozwu dołączasz podpisaną obustronnie umowę.

10. Po wniesieniu pozwu całą procedurą zajmuje się już Sąd Arbitrażowy, który będzie Cię na

bieżąco informował o dalszych czynnościach w sprawie i udzielał niezbędnych instrukcji oraz

pouczeń.


