Propozycje zmian w ustawie Prawo Łowieckie:
W załączeniu prezentujemy druk nr 1042 z dnia 15 listopada 2016 r.
zawierający projekt ustawy: " O zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz
zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie" a także poprawki
do druku 1042 zawierające propozycje opracowane w ostatnich dniach
przez Ministerstwo Środowiska. Aby móc w pełni ocenić przedstawione
propozycje należy również dysponować aktualnie obowiązującą ustawą Prawo
łowieckie.
Na wstępie należy z satysfakcją stwierdzić, że wiele nieprzemyślanych i
tendencyjnych zmian proponowanych przez organizacje przeciwne myśliwym i
polowaniu zostały zweryfikowane na etapie prac w podkomisji i nie znalazły się
w powyższych drukach.
Nowym zagadnieniem, które pojawiło sie w poprawkach
zaproponowanych przez Ministerstwo Środowiska jest zapis zakazujący
pełnienia funkcji w organach Polskiego Związku Łowieckiego a także w
składzie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej osobom
urodzonym przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które były pracownikami,
fukcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa o
których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej, lub współpracowała z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944
r. do 31 lipca 1990 r.
Inne zapisy poprawek bardzo znacząco wzmacniają nadzór Ministra
Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim, zmieniają zapisy dotyczące
szkód łowieckich oraz regulują sprawę wydawanego przez właściciela albo
użytkownika wieczystego nieruchomości zakazu wykonywania polowania na
danej nieruchomości - z zachowaniem zasady, że w takim przypadku
właścicielowi nie przysługuje odszkodowanie za szkody łowieckie.
Bardzo poważne wątpliwości budzi zapis, nakładający na Polski
Związek Łowiecki obowiązek przejmowania zobowiązań kół łowieckich
wynikających z wypłaty odszkodowań łowieckich, w przypadku kiedy np.
majątek koła nie jest wystarczający na pokrycie zobowiązań koła. Biorąc pod
uwagę, możliwości finansowe PZŁ oraz nieprzewidywalny wzrost wielkości
odszkodowań, może skutkować zdecydowanym wzrostem składek
członkowskich wszystkich myśliwych i kół łowieckich.
Duże wątpliwości natury konstytucyjnej budzą zapisy narzucające
społecznej organizacji jaką jest PZŁ, sposób powoływania członków
organów Zrzeszenia. Powoływanie Łowczego Krajowego i Łowczych
Okręgowych, a także członków Zarządu Głównego i Zarządów
Okręgowych znajduje się pod całkowitą kontrolą Ministra Środowiska bez
jakiegokolwiek udziału statutowych organów PZŁ.
Wprowadzenie tych zmian zmieni w rzeczywistości stowarzyszenie w
agendę rządową do prowadzenia gospodarki łowieckiej. W takim przypadku ze
smutkiem będzie trzeba przyznać, że Polski Związek Łowiecki ulegnie

transformacji w Rządowy Związek Łowiecki. Znając realia polskiej polityki
należy liczyć się ze zmianami w Zarządzie Głównym i Zarządach
Okręgowych po każdej zmianie Ministra Środowiska. Trudno to pogodzić z
potrzebą prowadzenia długofalowej i merytorycznej polityki wobec ochrony
środowiska i zarządzania populacjami zwierząt łownych w zgodzie z
gospodarką rolną, leśną i rybacką.
Prezentowane materiały są bardzo obszerne, przeanalizowanie ich
wymagać będzie dużo pracy i osobistego zaangażowania, ale jesteśmy
przekonani, że każdy członek PZŁ powinien się z planowanymi zmianami
zapoznać.
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