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Premier Mateusz Morawiecki
SZANOWNY PANIE PREMIERZE,
Ministerstwo Środowiska, wspólnie z Rządem RP, wprowadziło do ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zapis
o przyznaniu Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Łowieckiego uprawnień do wsparcia finansowego walki
z pandemią koronawirusa. Ta walka nie ma jednak odbywać się w środowisku przyrodniczym, ale za pieniądze członków poszczególnych kół łowieckich mogą być np. zakupione 44 samochody dostawcze dla Ministerstwa Zdrowia.
Jest to bardzo niebezpiecznym precedens podjęty przez władzę wykonawczą w państwie demokratycznym,
w celu przejęcia zarządzania ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Oznacza bowiem możliwość finansowania przez Rząd zadań państwa ze składek członkowskich organizacji i stowarzyszeń,
w tym przypadku – ze składek myśliwych oraz innych środków, zgromadzonych przez członków 2.600 kół Związku.
W obecnej sytuacji, gdy organ decydujący o wydatkowaniu w taki sposób funduszy jest w całości wybierany przez
właściwego ministra, PZŁ traci wszelkie znamiona organizacji demokratycznej, spełniającej rolę samorządu myśliwych i staje się de facto agendą rządową. W zaistniałej sytuacji, pod znakiem zapytania stoi motywacja działaczy do
dalszych społecznych i dobrowolnych, pozastatutowych akcji myśliwych, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie: np. wspomaganie służby zdrowia poprzez szycie maseczek, dostarczanie prowiantu dla służby zdrowia,
czy pomoc w gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym.
Członkowie PZŁ, a także członkowi innych ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń, nie rozumieją tych
działań Rządu tym bardziej, że Pan Premier nieustannie powtarza w mediach, że polskie państwo jest obecnie
w doskonałej kondycji finansowej, pomimo epidemii koronawirusa, a Prezes Narodowego Banku Polskiego informuje, że Polska dysponuje nieprzebranymi zasobami fizycznej gotówki.
Przyznanie Zarządowi Głównemu PZŁ prawa do dysponowania nie tylko majątkiem Związku, ale także – bez
ich zgody – majątkiem kół łowieckich, tylko na tej podstawie, że są one członkami tej organizacji, jest szkodliwa dla
przyrody i pozostaje w bezpośredniej sprzeczności z art. 21 Konstytucji, który podkreśla, ze Rzeczpospolita Polska
chroni własność, a wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za
słusznym odszkodowaniem.
W związku z powyższym, prosimy Pana Premiera o pilną odpowiedź na następujące pytania:
1) czy pod płaszczykiem kolejnych „tarcz antykryzysowych”, Rząd planuje ingerować w statutowe uprawnienia
i działalność statutową innych organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony środowiska i przyrody, np. Polskiego Związku Działkowców, Polskiego Związku Wędkarskiego, stowarzyszeń ekologów i obrońców
przyrody, w celu przejęcia środków finansowych lub innego majątku tych podmiotów?
2) czy w celu zapewnienia finansowania zadań Rządu związanych z walką z epidemią COVID-19, pod płaszczykiem
kolejnych „tarcz antykryzysowych”, Rząd planuje przejmowanie środków finansowych innych organizacji pozarządowych, w tym fundacji, działających nie tylko w sferze ochrony środowiska, np. Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”, Fundacji Polsat, Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, lub innych?
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