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USTAWA ŁOWIECKA. Skandal na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska

Działając wspólnie i w porozumieniu z posłem

poseł-myśliwy Stanisław Żelichowski (PSL), głosami pozostałych 

komisji, doprowadził do przyjęcia przez K

dyskusji, bez możliwości składania przez innych posłów poprawek 

Projekt przedstawiony przez Podkomisję został przygotowany przez sześciu sejmowych myśliwych pod 

dyktando Polskiego Związku Łowieckiego, wbrew postulatom zgłaszanym przez inne organizacje 

społeczne, a nawet wbrew propozycjom przedstawicie

Skandaliczny wniosek zgłoszony przez posła Szyszko o przyjęciu projektu nowelizacj

czytania został zaakceptowany głosami 12 członków Komisji przy 7 głosach przeciwnych i 1 

wstrzymującym się.  Stało się tak pomimo uwag sejmowego Bi

zmian zgłaszanych przez innych posłów, a nawet wbrew opinii Biura Analiz Sejmowych, która uznała 

niektóre z poselskich propozycji za niezgodne z Konstytucją. Posłowie znali też negatywną opinię 

naukowców, pedagogów i psychologów z Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Śląskiego dotyczącą 

możliwości udziału dzieci w polowaniach, a także negatywną opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Zgodnie z opinią HFPC proponowana nowelizacja nie realizuje w pełni wyroku Tryb

Konstytucyjnego z lipca 2014 roku, a także jest niezgodne z orzecznictwem tego Trybunału oraz 

orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

W ten sposób sprawa nowelizacji zatoczyła symboliczny krąg, nawiązując w sposób wyraźny do 

pierwszego posiedzenia Komisji w tej sprawie w marcu 2015r. Wtedy przewodniczący poseł Żelichowski 

zakończył to posiedzenie i wyszedł z sali ze słowami „nie jesteśmy w Europejskim Trybunale, tylko w 

Polsce” w chwili, kiedy przedstawiciel organizacji pozarządowych

postulaty strony społecznej.  

Projekt zmian Prawa łowieckiego trafia teraz do drugiego czytania na obradach plenarnych. 

Transmisję z obrad Komisji w dniu 24 czerwca można obejrzeć tutaj: 

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=CC63B6C4C9210D6AC1257E670032FE64#

25 czerwca 2015 r. 

Kontakt:  
Dorota Wiland, ius_animalia@wp.pl
Zenon Kruczyński, zenon.kruczynsk
Arkadiusz Glaas, niech.zyja@gmail.com
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USTAWA ŁOWIECKA. Skandal na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska

ólnie i w porozumieniu z posłem-myśliwym Janem Szyszko (PiS) przewodniczący Komisji 

myśliwy Stanisław Żelichowski (PSL), głosami pozostałych posłów-myśliwych zasiadających w 

doprowadził do przyjęcia przez Komisję sprawozdania Podkomisji "w ciemno", bez jakiejkolwiek 

dyskusji, bez możliwości składania przez innych posłów poprawek i ich głosowania.

Projekt przedstawiony przez Podkomisję został przygotowany przez sześciu sejmowych myśliwych pod 

dyktando Polskiego Związku Łowieckiego, wbrew postulatom zgłaszanym przez inne organizacje 

społeczne, a nawet wbrew propozycjom przedstawiciela rządu.  

Skandaliczny wniosek zgłoszony przez posła Szyszko o przyjęciu projektu nowelizacj

czytania został zaakceptowany głosami 12 członków Komisji przy 7 głosach przeciwnych i 1 

wstrzymującym się.  Stało się tak pomimo uwag sejmowego Biura Legislacyjnego, uwag i propozycji 

zmian zgłaszanych przez innych posłów, a nawet wbrew opinii Biura Analiz Sejmowych, która uznała 

niektóre z poselskich propozycji za niezgodne z Konstytucją. Posłowie znali też negatywną opinię 

sychologów z Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Śląskiego dotyczącą 

możliwości udziału dzieci w polowaniach, a także negatywną opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

proponowana nowelizacja nie realizuje w pełni wyroku Tryb

Konstytucyjnego z lipca 2014 roku, a także jest niezgodne z orzecznictwem tego Trybunału oraz 

orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.  

W ten sposób sprawa nowelizacji zatoczyła symboliczny krąg, nawiązując w sposób wyraźny do 

posiedzenia Komisji w tej sprawie w marcu 2015r. Wtedy przewodniczący poseł Żelichowski 

zakończył to posiedzenie i wyszedł z sali ze słowami „nie jesteśmy w Europejskim Trybunale, tylko w 

, kiedy przedstawiciel organizacji pozarządowych, Tomasz Zdrojewski

owieckiego trafia teraz do drugiego czytania na obradach plenarnych. 

Transmisję z obrad Komisji w dniu 24 czerwca można obejrzeć tutaj: 

/transmisje.xsp?unid=CC63B6C4C9210D6AC1257E670032FE64#
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niektóre z poselskich propozycji za niezgodne z Konstytucją. Posłowie znali też negatywną opinię 

sychologów z Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Śląskiego dotyczącą 

możliwości udziału dzieci w polowaniach, a także negatywną opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

proponowana nowelizacja nie realizuje w pełni wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z lipca 2014 roku, a także jest niezgodne z orzecznictwem tego Trybunału oraz 

W ten sposób sprawa nowelizacji zatoczyła symboliczny krąg, nawiązując w sposób wyraźny do 

posiedzenia Komisji w tej sprawie w marcu 2015r. Wtedy przewodniczący poseł Żelichowski 
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