Warszawa, dnia 2 października 2016r.
Szanowny Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości
Szanowny Panie Prezesie,
Z ogromnym niepokojem patrzymy na kierunki zmian i coraz głośniej powtarzane postulaty,
dążące do zmiany obecnego modelu łowiectwa.
Dla prawidłowego funkcjonowania łowiectwa w Polsce, tak wysoko ocenianego zarówno w
kraju jak i w Europie, niezbędne jest zachowanie obecnego modelu, który gwarantuje stabilność i
prawidłowe zarządzanie tak cennym zasobem jakim jest dzika zwierzyna. Niezwykle niebezpieczne w
skutkach są zmiany dążące do wprowadzenia wielości związków łowieckich. Prawidłowe
gospodarowanie populacjami zwierząt dziko żyjących, wymaga

jednolitej i spójnej polityki na

poziomie kraju. Zarządzanie wycinkami populacji doprowadzi do zachwiania stabilności i wpłynie
destrukcyjnie na ekosystemy. Zwracamy uwagę, na fakt, że wyżej wymienione działania rozpoczynają
proces prywatyzacji łowiectwa! Łowiectwo w Polsce jest powszechnie dostępne dla wszystkich grup
społecznych i opiera się na pracy społecznej swoich członków. Oddanie polowania w prywatne ręce,
spowoduje napływ osób zainteresowanych łowiectwem z zagranicy, którzy konkurując finansowo z
lokalnymi myśliwymi, zagarną dla siebie prawo wykonywania polowania w naszym kraju.
Z dużą uwagą śledzimy również niezwykle szybki w ostatnim czasie rozwój choroby afrykańskiego
pomoru świń w Polsce. Ograniczenie populacji dzika do zalecanego 0,5 dzika/km2, dzięki ogromnej
pracy wykonanej przez polskich myśliwych nie przynosi oczekiwanego efektu. Ogólnie wiadomym w
środowiskach naukowych jest fakt, że głównym wektorem przenoszenia choroby jest człowiek, a brak
restrykcyjnych nakazów w zakresie bioasekuracji, będzie skutkował dalszym rozwojem choroby.
Coraz częściej padają słowa o depopulacji dzika w strefie przygranicznej - stanowczo sprzeciwiamy
się takiemu rozwiązaniu. Usuniecie populacji będzie skutkowało „zassaniem” osobników z Białorusi i
Ukrainy, gdzie nie prowadzi się działań ograniczających chorobę. Decyzja o depopulacji dzika będzie
katastrofalna w skutkach i z pewnością przyczyni się do szybkiego przeniesienia choroby na zachód
od Wisły.
Jednocześnie pragniemy wyrazić słowa poparcia dla Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko,
który prezentując racjonalne rozwiązania w zakresie gospodarowania dobrami przyrody, jest
bezzasadnie krytykowany przez ruchy pseudoekologiczne, ale za to niezwykle wysoko oceniany przez
ekspertów w dziedzinach przyrodniczych.

Apelujemy do Pana Prezesa o spowodowanie jak najszybszego wprowadzenia zmian w Prawie
łowieckim, które prezentowane są w nowelizacji ustawy autorstwa Ministerstwa Środowiska.
Niezwykle istotnym jest, że zaproponowany projekt korzystnie reguluje zasady funkcjonowania
gospodarki

łowieckiej,

przy

jednoczesnym

zapewnieniu

wykonania

wyroku

Trybunału

Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014r., który gwarantuje właścicielom nieruchomości właściwe
środki

prawne.

Wypracowane

przez

ekspertów

rozwiązania

wprowadzają

zmiany

wewnątrzorganizacyjne, które na poziomie ustawowym regulują strukturę organizacyjną Polskiego
Związku Łowieckiego, co zaowocuje większym wpływem państwa na zleconą przez nie działalność
jaką jest gospodarka łowiecka. Proponowane regulacje kompetencyjne usprawnią i ujednolicą
funkcjonowanie struktur Zrzeszenia, a także korzystnie wpłyną na działanie kół łowieckich w efekcie
zwiększonego nad nimi nadzoru. Proponowane w nowelizacji zmiany są wystarczającymi, aby
usprawnić funkcjonowanie organizacji z blisko 100 letnim doświadczeniem w zakresie
gospodarowania zwierzyną. Odstępstwa od zaproponowanych zmian będą szkodliwe i wpłyną
negatywnie na polską przyrodę.
Podobnie jak Minister Środowiska pragniemy podkreślić, że wyłącznie zachowanie obecnego
modelu łowiectwa z jego filarami takimi jak: zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa, obwody
łowieckie o powierzchni 3000 ha dzierżawione są przez koła łowieckie, realizacja zadań Państwa z
zakresu gospodarki łowieckiej prowadzona przez jedną ogólnokrajową organizację - zagwarantuje
trwałość lasów państwowych, a także zapewni stabilny rozwój polskiej przyrody, która jest naszym
najcenniejszym dobrem narodowym.
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