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Usilnie apelujemy do Pana Prezydenta jak i Posłów o ponowne rozważenie zaproponowanych
zmian w Polskim Prawie Łowieckim, gdyż są one niezgodne z Konwencją Berneńską oraz art. 2
protokołu do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE) jest bardzo zaniepokojona
poprawkami wniesionymi przez Senat w Prawie Łowieckim, nie jest to zgodne z wieloletnią polską
tradycją, kulturą i modelem łowiectwa. Wniesione zmiany będą miały istotny wpływ na
funkcjonowanie łowiectwa:
1. Zakaz płoszenia zwierzyny w przypadku, gdy celem nie jest polowanie.
Poprawka uniemożliwi myśliwym szkolenie psów myśliwskich i sokołów, a sokolnictwo
zostało wpisane przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe.
2. Powoływanie i odwoływanie przez Ministra Środowiska Łowczego Krajowego po
zaopiniowaniu przez Naczelną Radę Łowiecką.
Jest to złamanie zasad demokracji i eliminacja samorządności w Polskim Związku
Łowieckim.
3. Zniesienie kar za utrudnianie polowania.
Pozwoli to przeciwnikom polowań na skuteczne ich blokowanie.
4. Zakaz udziału młodzieży do lat 18 w polowaniach.
Wyeliminuje to możliwość przekazania tradycji łowieckich z pokolenia na pokolenie. FACE
sprzeciwia się temu zakazowi. Uczestnictwo młodzieży w polowaniach jest powszechne
we wszystkich europejskich kulturach. Wzbogaca ich wiedzę przyrodniczą, umożliwia ich
kontakt z dziką przyrodą, pozytywnie wpływa na psychiczny i fizyczny ich rozwój. Jest to
też podstawowe prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z art. 2
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Państwo powinno szanować prawo rodziców do
zapewnienia wykształcenia oraz wychowania zgodnie z ich własnymi przekonaniami
religijnymi i filozoficznymi.
Nowe Prawo Łowieckie jest sprzeczne z wieloma innymi zasadami określonymi w Europejskiej
Karcie Łowiectwa i Różnorodności Biologicznej przyjętej przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej w
listopadzie 2007 r.
Zdecydowanie zwracam się do ponownego rozważenia proponowanych zmian w Prawie
Łowieckim.
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