TŁUMACZENIE

List Federacji Związków Łowieckich Państw Unii
Europejskiej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
20 marca 2018, Bruksela
Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Szanowni Posłowie
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Usilnie apelujemy do Pana jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również
do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozważenie zaproponowanych
zmian w polskim Prawie łowieckim, gdyż są one niezgodne z Konwencją Berneńską oraz art.
2 Protokołu do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE) jest bardzo
zaniepokojona poprawkami przegłosowanymi i zaakceptowanymi przez polski Senat w
polskim Prawie łowieckim, ponieważ dosłownie zabijają one wieloletnią polską tradycję,
kulturę i metody łowieckie. Następujące zmiany, które zostały przegłosowane przez Senat
RP będą miały znaczący wpływ na funkcjonowanie myśliwych:
1. Zakaz płoszenia zwierzyny w przypadku gdy celem nie jest wykonywanie polowania.
Rezultat: Poprawka uniemożliwia myśliwym skuteczne szkolenie i przetestowanie psów
myśliwskich i sokolników przed szkoleniem ptaków drapieżnych – działalność, która została
uznana przez UNESCO za „niematerialne dziedzictwo kulturowe”.
2. Powołanie przez Ministra Środowiska Łowczego Krajowego i możliwość jego
odwołania po wydaniu opinii przez Naczelną Radę Łowiecką.
Rezultat: Poprawka eliminuje samorządność Polskiego Związku Łowieckiego i stanowi
bezpośredni atak na demokrację.
3. Nie będzie kar w przypadku utrudniania polowania.
Rezultat: Poprawka pozwala przeciwnikom łowiectwa na prowadzenie skutecznych blokad
oraz sabotażu bez ponoszenia jakichkolwiek kar.
4. Zakaz udziału młodzieży w polowaniach do 18 roku życia.
Rezultat: Poprawka eliminuje możliwość przekazywania tradycji z pokolenia na pokolenie.
Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej sprzeciwia się zakazowi udziału
dzieci w polowaniach. Udział młodzieży w polowaniach jest powszechny we wszystkich
europejskich kulturach łowieckich. Myślistwo jest naturalnym i zdrowym sposobem
pozyskania ekologicznego mięsa dla gospodarstwa domowego. Udział młodzieży w
polowaniach zapewnia kluczową wiedzę na temat przyrody oraz głębokie zrozumienie idei
zarządzania dziką przyrodą, jak również dobrostanem zwierząt. Ma pozytywny wpływ na
psychiczny i fizyczny rozwój dzieci.
FACE uważa, że podstawowym prawem rodziców jest edukacja dzieci zgodnie z ich
własnymi przekonaniami i zwyczajami. W tym kontekście FACE pragnie zwrócić uwagę na
Artykuł 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: „Państwo powinno szanować prawo
rodziców do zapewnienia wykształcenia oraz nauczania zgodnie z ich własnymi

przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”. Nowa ustawa jest również sprzeczna z wieloma
kluczowymi zasadami określonymi w Europejskiej Karcie Łowiectwa i Różnorodności
Biologicznej, która została przyjęta przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej w listopadzie
2007 roku.
Zdecydowanie nawołujemy do ponownego rozważenia proponowanych zmian w prawie
łowieckim.
Z poważaniem,
/–/ Ludwig Willnegger
Sekretarz Generalny Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej

20 March 2018

Dear Mr. Andrzej Duda, President of Poland and members of the Lower Chamber of Government,

We strongly urge you as President of Poland and members of the Lower Chamber of Government
to reconsider the proposed changes to the Polish hunting law because they are not in line with the
Bern Convention and Article 2 of the Protocol to the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms.
FACE is very concerned about the amendments voted and accepted by the Polish Senate to the
hunting law in Poland as they would literally kill longstanding Polish hunting traditions, culture and
methods. The following changes voted by the Polish Senate will have major impacts on hunters:
1. A ban on the disturbance of wild animals in the case that there is no hunting purpose
Result: The amendment prevents hunters from effectively training and trialling their
hunting dogs and falconers from training their birds of prey – an activity which is globally
recognised as “Intangible Cultural Heritage” by UNESCO;
2. The appointment of the President of the hunters’ association by the Minister of
Environment and the possibility to dismiss this person by the Minister after the opinion
of the advisory board
Result: The amendment eliminates the self-governance of the Polish Hunting Association
and is a direct attack on the principle of democracy;
3. There will be no penalties for the obstruction of a hunt
Result: The amendment allows opponents of hunting to conduct effective blockades and
sabotage hunts with no punishment;
4. The ban of the participation of youths in hunting up to the age of 18
Result: The amendment eliminates the possibility of transferring hunting traditions from
generation to generation.
FACE fundamentally opposes the ban on the participation of youth in hunting, which is common in
all European hunting cultures. Hunting is a natural and healthy way to source organic meat for the
household. The participation of youth in hunting provides key knowledge about nature and a deep
understanding of wildlife management and animal welfare. It is positive for the children’s mental
and physical development.

FACE believes it is a fundamental right for parents to educate their children according to their own
beliefs and customs, which this ban fails to respect. In this context, FACE wants to highlight Article
highlight article 2 of the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms: “the State shall respect the right of parents to ensure such education and
teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.” This new law also
contradicts many key principles set out in the European Charter on Hunting and Biodiversity,
which was adopted by the Standing Committee of the Bern Convention in November 2007.
We strongly urge you to reconsider the proposed changes to the hunting law.
Yours sincerely,
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