Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Sz. Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
Mając na względzie ostatnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020
roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii oraz zmianę tego rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
zwracam się do Pana Premiera z prośbą o dokonanie zmiany w brzmieniu § 5 poprzez
dodanie możliwości odbywania polowania przez członków Polskiego związku Łowieckiego,
jak również szacowania szkód łowieckich wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez
zwierzynę dziką.
W dotychczasowym brzmieniu ustępu 1 tego paragrafu, nie jest jednoznacznie określona
możliwość polowania, a przede wszystkim nie wynika z tego zapisu możliwość szacowania
szkód łowieckich przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, jak również przez
urzędy marszałkowskie na gruntach nie wchodzących w skład obwodu łowieckiego, a także
szkód wyrządzanych przez zwierzynę prawnie chronioną.
Okres wiosny, to intensywne prace rolnicze, między innymi zasiewy zbóż, w tym
kukurydzy. Sama ochrona i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami
wyrządzanymi przez zwierzynę, bez stworzenie możliwości organizowania polowania, nie
spełnia, według nas rolników podstawowego celu jaki przyczynia się do zmniejszenia strat
ponoszonych przez naszą grupę zawodową, to jest do utrzymania populacji zwierzyny łownej
na poziomie wynikającym z rocznych planów łowieckich. Grozi to w konsekwencji wzrostem
populacji zwierzyny i zwiększenia szkód łowieckich. Jednocześnie brak możliwości
szacowania upraw i płodów rolnych, przy jednoczesnym braku możliwości wykonywania
polowania, powoduje narastanie konfliktów na linii zarządcy i dzierżawcy obwodów
łowieckich a rolnicy.

Dlatego zwracamy się do Pana Premiera o podjęcie działań, które doprowadzą do
zażegnania ewentualnych konfliktów, a jednocześnie pozwolą rolnikom na spokojną, bez
drżenia o swoje plony pracę. Rozwiązanie tego problemu leży także w interesie Państwa,
gdyż wykonywanie polowania wpłynie na zmniejszenie populacji dzika, a tym samym
poprawi walkę z afrykańskim pomorem świń.
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