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W załączeniu przekazuję, zgodnie z właściwością, wystąpienie Pana Andrzeja 

Proszkiewicza, radnego Gminy Kowal, dotyczące regulacji prawnych w zakresie łowiectwa 

w Polsce.

Korespondencja wpłynęła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 19 grudnia 2017 r. 

Uprzejmie proszę o rozpatrzenie sprawy i udzielenie Zainteresowanemu odpowiedzi. 

Kopię wyjaśnień proszę przekazać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powołując się na 

powyższy znak pisma.
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Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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Jako wieloletni leśnik i radny Gminy Kowal chcę przekazać, swoje i mieszkańców tej 
Gminy, sugestie dotyczące szeroko pojętego łowiectwa w naszym Kraju. Uprawianie 
łowiectwa uwarunkowane jest członkostwem w Polskim Związku Łowieckim. Do PZŁ należy 
0.3% Polaków, czyli zaledwie 1 na 330 obywateli naszego kraju. Badania sondażowe 
pokazują, że ponad 63% Polaków nie akceptuje łowiectwa w obecnej postaci. Ustawa i Statut 
Polskiego Związku Łowieckiego nie dopuszczają do tworzenia innych związków 
łowieckich. Niedopuszczalne jest w Polsce uprawianie łowiectwa przez osoby niebędące 
członkiem PZŁ. Zmuszanie do członkostwa w Polskim Związku Łowieckim aby móc 
zajmować się gospodarką łowiecką, stanowi naruszenie praw obywatelskich, 
zagwarantowanych Konstytucją.
Członkostwo w Polskim Związku Łowieckim warunkuje otrzymanie pozwolenia na broń 
myśliwską. Jest bardzo trudne otrzymanie pozwolenia na broń myśliwską, jeśli nie jest się 
członkiem PZŁ, a chce się uprawiać treningi strzeleckie na strzelnicach lub polować za 
granicą. Władze Polskiego Związku Łowieckiego wykorzystują monopol na polowanie, 
narzucając niekonstytucyjną ustawę łowiecką dającą zarządzającym pełną kontrolę i władzę, 
w celu osiągania niekontrolowanych dochodów finansowych i bezkarnego łamania prawa 
łowieckiego. Monopol Polskiego Związku Łowieckiego zmusza do podporządkowania 
się myśliwych woli zarządzających Związkiem.
Obecnie prowadzona gospodarka łowiecka w Lasach Państwowych, przez tzw. koła łowieckie 
zrzeszone w PZŁ, nie ma ścisłego związku i brak jest koordynacji z prowadzoną gospodarką 
leśną przez Służbę Leśną Lasów Państwowych. Przy prowadzeniu gospodarki łowieckiej w 
obecnym jej modelu najważniejszy jest interes myśliwych bez zważania na gospodarkę leśną i 
rolniczą. Myśliwi aby ustrzelić zwierzynę dopuszczają się jej nęcenia przez wywożenie do 
lasu dużej ilości karmy w okresie kiedy zwierzyna ma wystarczające ilości naturalnej karmy. 
Do nęcenia zwierzyny często służą odpadki płodów rolnych i odpady z zakładów przemysłu 
spożywczego jak chrupki, chipsy, masy czekoladopodobne. Są to odpady wysoko 
przetworzone, zupełnie nie nadające się do zwierzyny. Nęcenie takimi odpadami powoduje, 
że zwierzyna przemieszcza się w stronę miast i upraw rolnych gdzie wyrządza szkody. 
Swobodne przemieszczanie karmy do nęcenia i dokarmiania zwierzyny może być 
przyczyną rozprzestrzeniania pomoru afrykańskiego wśród dzików. Karma powinna być 
wyprodukowana i zadawana w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego w miejscu 
bytowania zwierzyny, tylko w okresie zimy. Nęcenie zwierzyny przy młodnikach i uprawach 
leśnych powoduje wzmożoną migrację zwierzyny i skupianie się jej w dużych ilościach w 
jednym miejscu oraz wyrządzanie przez nią szkód. Nęcenie zwierzyny powoduje zaburzenie 
jej orientacji w żerowaniu naturalnym, jest sztucznie pobudzona zapachami odpadków 
żywności wysoko przetworzonej, co powoduje przemieszczanie się zwierzyny blisko osad 
ludzkich a nawet przedmieść.



Uważam, że należy przystąpić do nowelizacji ustawy prawo łowieckie aby ją 
podporządkować naszej Konstytucji, ustawie o ochronie przyrody i zwierząt, gospodarkom 
leśnym i rolniczym. Obecnie w większości obwodów łowieckich gospodarkę łowiecką 
prowadzą ludzie nieprzygotowani merytorycznie i bez doświadczenia. Są oni wybrani w PZŁ 
dość często z przypadku, na skutek tego, że są zamożni albo pełnią prestiżowe funkcje poza 
sferą przyrodniczą. We władzach Naczelnej Rady Łowieckiej i Naczelnego Zarządu 
Polskiego Związku Łowieckiego oraz w 16 Okręgowych Radach Łowieckich i Zarządach 
najwyższe funkcje sprawują przeważnie byli esbecy i ich tajni współpracownicy. Ich 
działalność dość częsfp polega nie tylko na gospodarce łowieckiej ale również koordynują 
nieformalne układy i interesy w sferze lokalnego wymiaru sprawiedliwości, orzecznictwa 
lekarskiego, miejscowych samorządów i różnych instytucji państwowych. PZŁ podobnie jak 
sądownictwo to układ zamknięty.
Do gospodarowania dziko żyjącą zwierzyną powinni mieć dostęp nie tylko członkowie PZŁ 
ale ten dostęp powinien być dla wszystkich chcących zajmować się gospodarowaniem i 
ochroną dzikiej zwierzyny. Powinna być możliwość zrzeszania się poza PZŁ, który po wojnie 
jest monopolistą w tej dziedzinie. Ten dostęp powinien być niekoniecznie połączony z 
polowaniem na zwierzynę przez strzelanie do niej. Gospodarowanie i ochrona zwierzyny 
powinna być w drodze administracji pod ścisłym nadzorem i kontrolą przez 
wyspecjalizowane komórki przy starostwach powiatowych i gminach współpracujących ściśle 
z nadleśnictwami. To powinno być ustanowione w ustawie „Prawo o ochronie i 
gospodarowaniu zwierzyną i zwierzętami”. W nowej ustawie należy uwzględnić i ułatwić 
rolnikom i leśnikom dostęp przez starostwa powiatowe do uprawnień posiadania broni 
myśliwskiej i legalnych urządzeń do odłowów zwierzyny, szkoleń i rejestracji bez 
przynależności i opłat do PZŁ. Tzw. pozyskanie niektórych dzikich zwierząt w celu 
uzyskania z nich tuszy nie powinno być tylko przez ich odstrzelenie z broni myśliwskiej oraz 
sporadyczne odławianie przy pomocy ptaków drapieżnych. Pozyskanie zwierzyny przez 
strzelanie do niej powinno być jasno określone w przepisach pewnymi regułami. Złamanie 
tych reguł powinno mieć skutki odpowiedzialności karnej a nie tylko etycznej. To rolnikom i 
leśnikom zwierzyna wyrządza szkody w ich uprawach i hodowli.

Postuluję wprowadzenie zakazu polowań przynajmniej na okres 3 lat na część tzw. zwierzyny 
drobnej tj. zające, dzikie króliki, bażanty, kaczki, kuropatwy, gęsi, łyski, gołębie grzywacze, 
słonki i jarząbki. Pozwoli to na odbudowę populacji tych gatunków i pozytywnie wpłynie na 
środowiska przyrodnicze z korzyścią dla gospodarki rolnej i leśnej.

Jeśli rząd i parlament nie znowelizują „prawa łowieckiego” i ustawy o ochronie zwierząt, 
Polacy będą musieli pogodzić się z tym, że występujące patologie w gospodarowaniu 
zwierzyną nadal będą częścią naszej rzeczywistości.

Obecne Prawo łowieckie budzi najwyższe oburzenie. Urąga ono podstawowym zasadom 
partycypacji obywatelskiej, a także utrwala rozwiązania przyjęte w okresie stalinowskim, 
kiedy nie liczyło się prawo własności.

W trakcie prac w poprzednim Ministerstwie Środowiska zignorowano wszystkie zasadnicze 
postulaty: Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a 
także organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw dzieci i praw zwierząt. 
Taki rezultat nie dziwi, skoro prace nad ustawą toczyły się

• w Ministerstwie Środowiska -  w Zespole ds. łowiectwa, który składał się z członków 
Polskiego Związku Łowieckiego;



• w sejmowej Podkomisji powołanej do rozpatrzenia nowelizacji Prawa łowieckiego, 
liczącej 7 posłów, z których 6 to członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

Zmiana Prawa łowieckiego i ustaw dotyczących zwierząt konieczna jest głównie w celu 
realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że tworzenie obwodów 
łowieckich bez zgody właściciela gruntu jest sprzeczne z Konstytucją. Natomiast zmiany 
zaproponowane przez poprzedni rząd zasługują na miano legislacyjnego kuriozum. Była to 
jedynie próba wmówienia opinii publicznej, że przepisy zostaną zmienione zgodnie z 
wyrokiem Trybunału. W rzeczywistości skuteczny sprzeciw właściciela ziemi wobec 
polowań na jego gruncie byłby w praktyce niemożliwy.

Poprzedni rząd proponował, aby właściciele chcący ustanowić na swojej nieruchomości zakaz 
polowań, byli zobligowani do wnoszenia sprawy do sądu i wykazywania w postępowaniu 
dowodowym swoich przekonań religijnych i moralnych. To pomysł niekonstytucyjny.

Nie dość, że Prawo łowieckie oddziałuje negatywnie na ochronę przyrody oraz dopuszcza 
udział dzieci w polowaniach, to ponadto wprowadza ograniczenia fundamentalnego prawa 
gwarantowanego konstytucyjnie -  prawa własności. Obecne rozwiązania w Prawie łowieckim 
mają zatem bezpośredni negatywny wpływ nie tylko na stan całej polskiej przyrody, lecz 
także na własność i życie milionów Polaków oraz szerzą demoralizację wśród myśliwych.

Nowe prawo powinno uwzględniać nie tylko wnioski zgłoszone przez myśliwych, lecz 
również postulaty innych podmiotów, jak np. zakaz udziału dzieci w polowaniach, zakaz 
używania śmiertelnie toksycznej amunicji ołowianej czy zakaz zatruwania środowiska 
tysiącami ton nieodpowiedniej karmy i odpadków spożywczych wykładanych w celu 
przywabienia zwierząt do stanowisk strzeleckich. Nowa ustawa musi być także zgodna z 
prawem unijnym i kompatybilna z ustawami o ochronie zwierząt, ochronie przyrody, ustawy 
o lasach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy prawo wodne. Powinna przewidywać 
dokonywanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko działalności łowieckiej.
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Proszę o spowodowanie nie stawiania uprawnień myśliwych ponad prawem i Konstytucją.

Proszę o spowodowanie uwzględnienia w procesie legislacyjnym postulatów organizacji 
pozarządowych, organów działających na rzecz ochrony środowiska i osób zainteresowanych 
ochroną i gospodarowaniem zwierzyny.

Domagam się, by kluczowe decyzje wpływające na nas -  obywateli -  i na wspólne 
dziedzictwo przyrodnicze wszystkich Polaków nie były podejmowane jedynie przez 
myśliwych. Środowisko to nie dysponuje bowiem ponadprzeciętną wiedzą przyrodniczą, ani 
też społecznym mandatem, który uprawniałby do stanowienia prawa w imieniu ponad 99% 
obywateli nie polujących, w dużej części mających sceptyczny stosunek do polowań jako 
niehumanitarnej i archaicznej metody zachowywania równowagi w środowisku.

Nowelizacja ustawy dotyczącej ochrony i gospodarowania zwierzynąjest wymogiem czasu w 
obliczu zwiększania się szkodliwych czynników biotycznych i abiotycznych dla środowiska 
przyrodniczego.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zmiany,



Andrzej Proszkiewicz

Do wiadomości:

Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu 

Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu 

Rada Naukowa Leśnictwa 

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa


