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ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu  zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie jawnych i publicznych konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

Projekt ten, autorstwa Polskiego Związku Łowieckiego, został przekazany przez Ministra Środowiska w dniu 17.10.2018 r. jedynie do nielicznych, wybranych 

podmiotów związanych z gospodarką leśną i łowiecką. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji brak jakiejkolwiek informacji o procedowanieu tego projektu. 
 

Taki działanie Ministra Środowiska jest niezgodne z dobrymi praktykami i prawem obowiązującym w tym zakresie, czym narusza zaufanie do organów 
administracji publicznej. Przede wszystkim jednak uniemożliwia podmiotom zainteresowanym ochroną przyrody w Polsce aktywny udział w procedurze 

stanowienia prawa. 

Udział społeczeństwa w konsultowaniu aktów prawnych uregulowany jest w art 8 Konwencji z Aarhus. Zgodnie z tym przepisem: „Każda ze Stron będzie 
starać się promować rzeczywisty udział społeczeństwa, na odpowiednim etapie i gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe, w przygotowywaniu przez władze 
publiczne przepisów wykonawczych i innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych, które mogą mieć znaczące oddziaływanie na środowisko"

Ustawa prawo łowieckie i powiązane z nim ustawy są  przedmiotem zainteresowania organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody i 

dobrostanu zwierząt, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz opinii publicznej. Stoimy na stanowisku, iż proces legislacyjny powinien być 
transparentny, a przy tworzeniu prawa należy kierować się interesem ogólnospołecznym a nie interesem członków Polskiego Związku Łowieckiego. 

W przypadku braku reakcji na niniejszy wniosek, Stowarzyszenie powiadomi o tym rażącym naruszeniu Komitet Przestrzegania Konwencji Z Aarhus. 

W imieniu
Z poważaniem 

3 z 4


