Wielki pośpiech w Sejmie. Jutro głosowanie
nad prawem łowieckim
21 lipca 2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, na którym posłowie ponownie rozpatrzą sprawozdanie z prac Podkomisji,
dotyczące nowelizacji Prawa łowieckiego.
We wtorek 21 lipca 2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym posłowie ponownie rozpatrzą
sprawozdanie z prac Podkomisji, dotyczące nowelizacji Prawa łowieckiego. Zaledwie 5 dni
temu Marszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska skierowała projekt ustawy
z powrotem do Komisji w celu wyeliminowania rażącego naruszenia Konstytucji
i Regulaminu Sejmu. Posłowie-myśliwi, których jest większość w Komisji bardzo się spieszą
z pracami nad prawem łowieckim. Niestety, ten pośpiech może okazać się zgubny dla ludzi,
przyrody i idei odpowiedzialnego państwa.
Procesowi nowelizacji prawa łowieckiego od początku towarzyszą liczne kontrowersje. „Nowe-stare”
Prawo łowieckie przygotowało sześciu sejmowych myśliwych pod dyktando Polskiego Związku
Łowieckiego, wbrew postulatom zgłaszanym przez organizacje społeczne, instytucje akademickie
i rządowe. Jednym z ostatnich skandali było przegłosowanie w dniu 24 czerwca 2015 r. ustawy
„w ciemno”. Podczas I czytania, członkowie – myśliwi przegłosowali wniosek, w wyniku którego
posłowie i posłanki nie mogli składać swoich poprawek ani prowadzić dyskusji nad poprawkami już
zgłoszonymi.
Na szczęście na straży praworządności stanęło Biuro Analiz Sejmowych, które jednoznacznie
potwierdziło, że takie procedowanie ustawy stanowi naruszenie wszelkich zasad legislacji. O randze
zaniedbań świadczy zwrócenie przez Marszałka Sejmu projektu do Komisji – to niecodzienny
przypadek, niemal niespotykany w polskim parlamencie.
Na jutrzejszym posiedzeniu posłowie zajmą się m.in. poprawkami zgłoszonymi przez
Wicemarszałkinię Sejmu Wandę Nowicką. Pracownia na rzecz Wszystkiej Istot oraz inne organizacje
skupione w koalicji Niech Żyją! popierają działania posłanki i mają nadzieję, że poprawki zostaną w
całości uwzględnione.
Strona społeczna oczekuje:
wprowadzenia zakazu udziału dzieci w polowaniach,
poszanowania własności prywatnej zgodnie z wyrokiem Trybunału,
zakazu używania amunicji ołowianej,
zakazu dokarmiania zwierząt,
odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych,
likwidacji polowań zbiorowych, które są nieefektywne łowiecko i szkodliwe przyrodniczo,
wprowadzenia oceny oddziaływania polowań na środowisko,
poddawania myśliwych corocznym badaniom psycho-zdrowotnym (analogicznie jak dla
właścicieli broni krótkiej).
Nowelizowane Prawo łowieckie nie zmieniło się od komuny i uwzględnia tylko interesy
myśliwych. Jedynie proponowane przez stronę społeczną zmiany mogą ucywilizować
myślistwo i zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i przyrody. Jako społeczeństwo oczekujemy
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tego od posłów Komisji
mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni
Ewentualne odrzucenie poprawek będzie stanowić jasny sygnał, że w Polsce prawo tworzy się dla
zaspokajania partykularnych interesów. Społeczeństwo wyciągnie z tego wniosek przy urnach już
w październiku 2015 r.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: (+48) 33 817 14 68
Czytaj również:
Konferencja prasowa „Skandaliczne praktyki legislacyjne podczas procedowania projektu
ustawy łowieckiej” z 15 lipca 2015 r.
Relacja z manifestacji pod hasłem „Nie dla Rzeczpospolitej Łowieckiej. Dość rządów lobby
myśliwskiego w naszym kraju!”
Majowe wydanie Miesięcznika Dzikie Życie poświęcone zmianom w prawie łowieckim
i udziałowi dzieci w polowaniach
Petycja Polowania NIE dla dzieci
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