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Odpowiedź Departamentu Leśnictwa na petycję wielokrotną nr 90/2018, dotyczącą sprzeciwu wobec 

proponowanych przez Polski Związek Łowiecki zmian w przepisach w celu ułatwienia zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt.

Z uwagi na liczne pisma organizacji społecznych, pozarządowych oraz osób fizycznych, które 
wpłynęły do tut. resortu i są rozpatrywane w trybie petycji wielokrotnej, stawiające w złym świetle 
działania Ministra Środowiska odnośnie przekazania do zaopiniowania poza rządowym procesem 
legislacyjnym projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt, Departament Leśnictwa przedstawia następujące wyjaśnienia.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt przesłany został do Ministerstwa Środowiska pod koniec września 2018 r. jako inicjatywa 
i propozycja Polskiego Związku Łowieckiego odnośnie możliwości wprowadzenia zmian 
w aktualnych przepisach prawa, które przyczynią się do skuteczniejszego zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt w tym afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy projekt został także zaprezentowany podczas posiedzenia 
Grupy roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików, przez jednego 
z członków grupy, zaistniała potrzeba szerszej oceny projektu jako propozycji Polskiego Związku 
Łowieckiego w walce z chorobami zakaźnymi.

Podkreślenia wymaga, że ww. projekt ustawy jako jedna z wielu koncepcji na rozwiązanie 
problemu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt nie jest projektem rządowym i z tego względu 
nie został też wpisany do wykazu prac legislacyjnych Ministra Środowiska, ani nie został 
opublikowany w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Ponadto informujemy, że po analizie poszczególnych rozwiązań projektu dot. zmian 
przepisów ustawy – Prawo łowieckie oraz ich ocenie przez jednostki, do których projekt został 
wysłany m.in. Państwową Radę Ochrony Przyrody, wstrzymano się z kontynuacją prac. Jednocześnie 
przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego na roboczym spotkaniu, które odbyło się 5 lutego 
2019 r. w Ministerstwie Środowiska oświadczył, że PZŁ wycofuje się ze zgłaszanych propozycji 
zmian w prawie.

                                                                           Z poważaniem i leśnym pozdrowieniem „Darz Bór”

Jacek Sagan
Dyrektor
Departament Leśnictwa
/ – podpisany cyfrowo/
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