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Interpelacja poselska w przedmiocie możliwości organizowania polowań w stanie epidemii

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( Dz.U.2018.1799 t.j. z dnia 2018.09.20 ), a
także art. 192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r.
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 1992 nr 26, poz. 185 ze zm.), składam
niniejszą interpelację w przedmiocie możliwości organizowania polowań w stanie epidemii

Stan faktyczny

W wyniku trwającej w Polsce epidemii wirusa Sars-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19
doszło do zmniejszenia liczby polowań. Doprowadziło to pośrednio do zwiększenia populacji tych
zwierząt oraz ich wzmożonej aktywności zwłaszcza na obszarach położonych w pobliżu lasów, które w
dużej mierze są gruntami rolnymi. Dlatego też rolnicy apelują o ,,opracowanie procedur dla kół
łowieckich celem podjęcia polowań na dziki a także celem szacowania szkód łowieckich” (por. pkt. 21
Stanowiska Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące podjęcia koniecznych działań dla
rolników w związku z epidemią COVID-19 z dnia 30 marca 2020r. - www.krir.pl/files/dopobrania
/Stanowisko_Zarzadu_KRIR_ws_COVID19_skan.pdf - dostęp: 06.05.20r.).

Stan prawny

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 729 – zwane
dalej: rozporządzeniem ) uchylono wcześniejsze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia
2020r. (Dz.U. 2020 poz. 697), które w § 5 pkt. 1 zwalniało z powszechnego zakazu przemieszczania się
osób na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby przemieszczające się w celu: ,,wykonywania czynności
zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia
działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych”.
Regulacja ta budziła wiele wątpliwości w odniesieniu do myśliwych. Nie było bowiem do końca
jasne, czy możliwa jest organizacja polowań, czy też nie; ani też, jakie polowania ewentualnie można
organizować (czy tylko te związane z odstrzałem sanitarnym zwierząt, czy również i ,,tradycyjne”).
Polski Związek Łowiecki dokonywał szerokiej wykładni cytowanego przepisu, wywodząc zeń normę
zezwalającą na przeprowadzanie wszelkich polowań ( https://www.pzlow.pl/informacja-w-sprawierozporzadzenia-rady-ministrow-z-dnia-15-kwietnia-2020-r/ - dostęp: 06.05.20r.). Nie brakowało jednak i
przeciwników takiego poglądu.
Obecne regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu z 2 maja 2020r. nie zawierają już zakazów
związanych z przemieszczaniem się. Możliwy jest także wstęp do lasu, za wyjątkiem korzystania z
miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc
biwakowania (§ 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia). Nie ulega jednak wątpliwości, że myśliwi zwolnieni są
z tych zakazów na podstawie § 16 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia.
Pomimo to wciąż nie jest wystarczająco jasna sytuacja prawna związana z organizowaniem i
przeprowadzaniem polowań. Dlatego też postulować należy wprowadzenie stosownej regulacji klarownie
określającej tę kwestię, a więc zawierającej normę prawną z której wynikać będzie, czy i w jakim
zakresie możliwe jest przeprowadzanie polowań. Wydaje się także za wskazane proponowanie, aby
wyraźnie sformułować dodatkowe procedury sanitarne dla kół łowieckich tak, by polowania odbywały
się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Pozwoli to na rozstrzygnięcie licznych
wątpliwości prawnych, nagromadzonych wokół tej kwestii, jak i uczyni zadość postulatom Zarządu
Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Czy prowadzone są prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia do obrotu prawnego regulacji
umożliwiających jasne rozstrzygnięcie dopuszczalności organizowania polowań? Jeśli tak, to na
jakim są etapie i kiedy planowane jest ich wprowadzenie?
2. Czy opracowano wyraźne procedury sanitarne dla kół łowieckich dotyczące sposobu polowań w
czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2, a jeśli nie – to czy opracowanie takie jest planowane?
3. Czy analizowano sytuację w której zmniejszenie polowań, a w konsekwencji wzmożonej
aktywności zwierząt, zwłaszcza na obszarach położonych w pobliżu lasów, które w dużej mierze
są gruntami rolnymi może spowodować wystąpienie większej ilości szkód łowieckich oraz

powstanie problemów finansowych w kołach łowieckich? A jeśli tak to czy opracowywane są
procedury mogące pomóc kołom łowieckim na sfinansowanie naprawy rolnikom szkód łowieckich.
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