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Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami dotycz¹cymi niezgodnoœci niektórych zapisów ustawy – Prawo

³owieckie z Konstytucj¹ RP proszê Pana Ministra o ustosunkowanie siê do nastêpuj¹cych zastrze¿eñ.
Po pierwsze, w literaturze fachowej wskazuje siê na niezgodnoœæ art. 42 ust. 10 prawa ³owieckiego

z art. 58 ust. 1 konstytucji z uwagi na ustanowienie wymogu przynale¿noœci do Polskiego Zwi¹zku
£owieckiego jako warunku utrzymania nabytych uprawnieñ do wykonywania polowania. Zasady naby-
wania uprawnieñ do polowania okreœla ustawa – Prawo ³owieckie. Jednoczeœnie zastrzega ona – mimo
¿e nie wprowadza bezpoœrednio wymogu bycia cz³onkiem PZ£ – ¿e uprawnienie wygaœnie z mocy prawa
w razie nieuzyskania cz³onkostwa w PZ£ lub jego nieposiadania przez okres piêciu lat. O tym w³aœnie
mówi art. 42 ust. 10 prawa ³owieckiego.

Panie Ministrze, prowadzi to do sytuacji, ¿e osoby zainteresowane posiadaniem i utrzymaniem upraw-
nieñ do wykonywania polowania zmuszone s¹ do bycia cz³onkami PZ£, nawet wtedy, gdy nie chc¹ i nie za-
mierzaj¹ realizowaæ swoich uprawnieñ na terenie Polski. W efekcie cz³onkostwo w PZ£ przestaje byæ
dobrowolne, jest warunkiem koniecznym do utrzymania uprawnieñ do wykonywania polowania, co
uchybia konstytucyjnej zasadzie wolnoœci zrzeszania siê. Mo¿liwoœæ wykonywania ³owiectwa zosta³a
zwi¹zana z wymogiem przynale¿noœci do Polskiego Zwi¹zku £owieckiego na zasadzie wy³¹cznoœci!

Po drugie, wskazuje siê, ¿e art. 33 ust. 6 prawa ³owieckiego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77
ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim ogranicza mo¿liwoœæ inicjowania s¹dowej kontroli ostatecz-
nych rozstrzygniêæ organów PZ£ jedynie do spraw dotycz¹cych nabycia lub utraty cz³onkostwa.

Polski Zwi¹zek £owiecki istnieje z mocy ustawy i z woli prawodawcy. Ani jego statut, ani inne podej-
mowane przez jego organy uchwa³y nie podlegaj¹ kontroli s¹dowej. Jedyny wyj¹tek stanowi¹ uchwa³y
dotycz¹ce cz³onkostwa. Polskiemu Zwi¹zkowi £owieckiemu na zasadzie wy³¹cznoœci zosta³a powierzo-
na kluczowa rola w zakresie koordynacji dzia³añ w dziedzinie gospodarki ³owieckiej. W szczególnoœci
wskazuje siê na uprawnienia PZ£ zwi¹zane z opiniowaniem aktów wykonawczych do ustawy – Prawo
³owieckie, a tak¿e na konkretne kompetencje dotycz¹ce wykonywania ³owiectwa na okreœlonym terenie.
Odnoœnie do praw osób fizycznych podkreœlenia wymaga fakt uzale¿nienia mo¿liwoœci nabycia upraw-
nieñ do polowania od odbycia sta¿u w jednostkach organizacyjnych nale¿¹cych do PZ£, odbycia szkole-
nia przeprowadzonego przez PZ£ i z³o¿enia egzaminu przed powo³an¹ przez niego komisj¹. Jak
wspomnia³em wczeœniej, utrzymanie uprawnieñ do polowania uzale¿nione jest od posiadania cz³onko-
stwa w PZ£.

Cz³onkostwo w PZ£ ma prze³o¿enie na inne regulacje ustawowe. Chodzi miêdzy innymi o ustawê
o broni i amunicji czy ustawê o ochronie zwierz¹t. W literaturze przedmiotu dominuje pogl¹d, ¿e PZ£
jest specyficzn¹ hybrydow¹ organizacj¹, ³¹cz¹c¹ w sobie cechy struktury monopolistycznej, kolektywi-
stycznej i przymusowej organizacji myœliwych z prawnym zakresem uprawnieñ organu administracji
publicznej. Tymczasem czynnoœci podejmowane przez organy PZ£ nie podlegaj¹ ani kontroli instancyj-
nej, ani – o zgrozo – kontroli s¹downiczej.

PZ£, mimo ¿e nadano mu kompetencje charakterystyczne dla organów administracji, nie zosta³ wy-
posa¿ony w uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych, co powoduje, ¿e nie mieœci siê
w grupie podmiotów z art. 1 kodeksu postêpowania administracyjnego. W efekcie decyzje podejmowane
przez PZ£ podlegaj¹ kontroli pod wzglêdem ich zgodnoœci z prawem jedynie w trybie wewn¹trzkorpora-
cyjnym przewidzianym przez statut PZ£!

Brak zewnêtrznych organów kontrolnych w po³¹czeniu z niestosowaniem przepisów k.p.a. w funk-
cjonowaniu PZ£ rodzi obawy co do przestrzegania przez PZ£ prawa. W literaturze prezentowany jest
pogl¹d – uwaga – ¿e jedynie od dobrej woli organów PZ£ zale¿y, czy bêd¹ one przestrzega³y prawa czy te¿
nie (cytat z: M. Skocka, J. Szczepañski „Prawo ³owieckie. Komentarz.” Warszawa, 1998, str. 77).

Dodatkowo, zdaniem Naczelnego S¹du Administracyjnego, wyra¿onym w postanowieniu z dnia
31 paŸdziernika 2008 r., dzia³ania nadzorcze ministra œrodowiska wzglêdem PZ£ nie s¹ podejmowane
na podstawie przepisów k.p.a. i nie maj¹ charakteru decyzji administracyjnej ani aktu, który okreœli³by
obowi¹zki czy uprawnienia jednostki. Tym samym nie mo¿na dzia³añ nadzorczych ministra œrodowi-
ska, prowadzonych na podstawie art. 35a prawa ³owieckiego w zwi¹zku z art. 28 prawa o stowarzysze-
niach, uznawaæ za czynnoœci z zakresu administracji publicznej. A to oznacza, ¿e jednostka, której
dotycz¹ wadliwe dzia³ania PZ£, pozbawiona zostaje mo¿liwoœci zainicjowania s¹dowej kontroli nad nad-



zorczymi czynnoœciami lub bezczynnoœci¹ ministra œrodowiska, podobnie jak i nad czynnoœciami orga-
nów PZ£. W efekcie osoba, której prawa zosta³y naruszone przez PZ£, o ile nie wi¹za³o siê to z odmow¹
uzyskania lub nabyciem cz³onkostwa w PZ£, pozbawiona zostaje mo¿liwoœci poszukiwania ochrony
swoich praw na drodze postêpowania s¹dowego.

Rozwi¹zanie takie pozostaje w sprzecznoœci z art. 45 Konstytucji RP w zwi¹zku z art. 77 ust. 2 Kon-
stytucji RP. Skoro zdecydowano siê si³¹ powo³aæ do ¿ycia autonomiczn¹ organizacjê pozarz¹dow¹, jak¹
jest Polski Zwi¹zek £owiecki, nastêpnie powierzyæ jej szereg uprawnieñ z zakresu administracji publicz-
nej, a dodatkowo jeszcze powi¹zaæ to z jej monopolistyczn¹ pozycj¹ w zakresie nadawania uprawnieñ do
wykonywania polowania oraz wymogiem przynale¿noœci jako warunkiem ich zachowania oraz mo¿liwo-
œci wykonywania polowania, to powinno siê tak¿e zabezpieczyæ mo¿liwoœæ s¹dowej kontroli ostatecz-
nych rozstrzygniêæ wydawanych przez PZ£.

Przytoczone przeze mnie zastrze¿enia s¹ bardzo powa¿ne. Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o ich oce-
nê i odpowiedŸ na pytanie: czy Pan Minister zamierza w tej sprawie podj¹æ jakieœ dzia³ania, które
mog³yby przywróciæ porz¹dek prawny.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Gorczyca




