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Protokół dziewiątego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, 

Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich 

 

 

Dnia 16 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 w sali nr 182 w gmachu Senatu odbyło się 

uroczyste posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska 

i Tradycji Łowieckich, podczas którego wręczono dyplomy absolwentom studiów 

podyplomowych „Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi”, 

organizowanych przez Wszechnicę Polską Szkołę Wyższą w Warszawie.  

Studia przeznaczone są dla pracowników służb leśnictwa, ochrony środowiska, izb 

rolniczych, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków doradztwa rolniczego, myśliwych  

i wszystkich innych osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji w zakresie szacowania 

szkód łowieckich. Osoby posiadające takie przygotowanie będą uprawnione do pełnienia 

funkcji mediatora oraz biegłego sądowego w zakresie administrowania ryzykiem  

i zarządzania szkodami łowieckimi. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia rzeczoznawcy 

i likwidatora szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące. 

Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, wręczając dyplomy ukończenia studiów 

przypomniał, że idea powołania studiów podyplomowych powstała wśród członków 

Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich. 

Przewodniczący Zespołu Senator Stanisław Gorczyca, przekazał złotą odznakę Zespołu  

i szczególne podziękowania prof. nzw. dr hab. Pawłowi Janiszewskiemu - kierownikowi 

studiów podyplomowych oraz Panu Bogdanowi Złotorzyńskiemu - redaktorowi naczelnemu 

miesięcznika myśliwych i sympatyków łowiectwa „Brać Łowiecka”.  

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli również Pan Marek Obrusiewicz - Kanclerz 

Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, Pani Magdalena Rzemieniewska - 

Dziekan Wydziału Administracji i Finansów oraz Pan Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej 

Rady Izb Rolniczych. Uczestnicy wyrazili nadzieję, że dzięki absolwentom zostaną 

upowszechnione dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem w dziedzinie łowiectwa. 

Podczas posiedzenia Zespołu Senatorowie Stanisław Hodorowicz oraz Jarosław Lasecki 

podzielili się wrażeniami z 6. edycji Międzynarodowych Targów Łowieckich EXPOHunting. 



Na sukces tego przedsięwzięcia złożyła się atrakcyjna oferta blisko 200 wystawców  

z 9 krajów, reprezentujących ponad 400 światowych marek, ale też program wydarzeń 

towarzyszących. Podkreślono, że wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród młodych 

ludzi, którzy chętnie przyglądali się nowinkom technicznym.  

 

 

Protokół sporządzono  

w Biurze Spraw Senatorskich (B.W-M) 

tel. (22) 694 95 40 

bss@nw.senat.gov.pl 


