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Sprawozdanie z działalności w 2013 roku

Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Tradycji Łowieckich

Parlamentarny Zespół do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich
został utworzony 22 grudnia 2011 roku, w celu podejmowania działań na rzecz inicjatyw
ustawodawczych w zakresie ochrony środowiska i tradycji łowieckich, opiniowania
projektów dokumentów z tej dziedziny oraz nawiązywania współpracy z organizacjami
działającymi w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa i łowiectwa.
Zespół zorganizował posiedzenia w dniach: 20 lutego i 3 lipca 2013 r.
Dnia 20 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego omówiona została
propozycja wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach państwowych.
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w leśnictwie i zarządzie lasami na przestrzeni ostatnich lat. Na posiedzeniu dyskutowano
także o propozycji objęcia lasów państwowych podatkiem dochodowym i o jego
ewentualnym wpływie na finanse Lasów Państwowych. Celem analizowanych propozycji
zmian jest objęcie dochodów uzyskiwanych przez Lasy Państwowe będących efektem
prowadzonej gospodarki leśnej, działaniem ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, zbliżenie zasad gospodarki budżetowej Lasów Państwowych do ogólnie
panujących wymogów. W dalszej części posiedzenia skoncentrowano się na gospodarowaniu
nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych i kompetencjach
leśniczego, nadleśniczego, jego zastępcy i innych stanowisk kierowniczych. Poruszono także
temat regulacji mającej na celu zapewnienie efektywnego działania prawa wspólnotowego
poprzez ustanowienie i konkretyzację sankcji za naruszenie unijnych przepisów dotyczących
lasów państwowych i za niedopełnienie obowiązków przy wprowadzaniu do obrotu drewna
oraz produktów z drewna. Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja zainicjowana przez

przewodniczącego zespołu na temat nielegalności sprzedaży drewna niewiadomego
pochodzenia i próby zapobieżenia procederowi. Podsumowaniem obrad było stwierdzenie,
iż dobrze gospodarowane lasy stanowią cenne źródło surowców odnawialnych, a nielegalny
wyrąb ma zdecydowanie negatywne skutki dla rozwoju środowiska naturalnego.
Dnia 3 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie poświecone problematyce interpretacji
przepisów dotyczących dopuszczalności używania na polowaniach broni o kalibrze 5,56 mm.
Kryteria, jakie powinna spełniać broń myśliwska określa rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i
znakowania tusz (Dz. U. 2005 r. nr 61, poz. 548). W § 3 ust. 2 rozporządzenia sprecyzowano,
iż używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi mieć kaliber
minimum 5,6 mm i być przeznaczona do strzelania amunicją charakteryzującą się energią
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Z informacji, jakie napłynęły z Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi, Uzbrojonymi
Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska wynika, że broń o kalibrze 222
i 223 Remington nie spełnia wymogów broni przeznaczonej do polowania, średnica lufy jest
bowiem mniejsza od wymaganej o 0,04 mm, a zatem nie może ona być rejestrowana do celów
łowieckich. Na podstawie tej interpretacji przedsiębiorcy nie mogą tego rodzaju broni
sprzedawać a osoby, które już ja posiadają nie mogą z niej wykonywać polowań. Źródłem
problemu jest przeliczanie kalibru broni z cali na milimetry. Z tego względu,
iż przepisy rozporządzenia nie przewidują możliwości zaokrąglania kalibru do dziesiętnych
części milimetra, zdaniem uczestników posiedzenia kryterium dopuszczenia broni do
polowań powinna być energią pocisku mierzona w J w odległości 100 m od wylotu z lufy.
Uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani, iż w Ministerstwie Środowiska trwają prace
nad rozporządzeniem, które rozwiąże ten problem.
W drugiej części posiedzenia omówiono problematykę polowań z łukiem.
Przedstawiciel Polskiego Związku Myśliwych Łuczników pan Karol Narbutt przedstawił
uczestnikom posiedzenia informacje dotyczące wykorzystania łuku jako narzędzia
łowieckiego. Jest to atrakcyjny dla myśliwych, zdaniem pana Narbutta, sposób pozyskiwania
zwierzyny łownej pozostający w zgodzie z nowoczesnymi zasadami zarządzania gospodarką
łowiecką. Umożliwienie w Polsce polowań przy wykorzystaniu łuku mogłoby skutkować
wzrostem o ok. 25% dochodów Ośrodków Hodowli Zwierzyny. Polowanie z łukiem jest
praktykowane w większości krajów Europy, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jest to

bezpieczna forma łowiecka, jedynie 1% wszystkich wypadków łowieckich związanych jest z
łukiem czy kuszą przy czym część z tych wypadków to wypadki związane z upadkiem z
wysokości np. z ambon. Przepisy polskiego prawa łowieckiego nie przewidują tej formy
polowania.
Ostatnim punktem posiedzenia była informacja o podjęciu przez Instytut Badawczy
Leśnictwa prac nad Narodowym Programem Leśnym. Instytut podjął się zadania gromadzenia
i zaprezentowania najnowszej wiedzy, poglądów i opinii oraz organizacji debaty nad
koncepcjami

ochrony,

użytkowania

i

rozwoju

zasobów

leśno-drzewnych

w Polsce. Przewodniczący Zespołu poinformował kierownika projektu prof. dr hab.
Kazimierza Rykowskiego o włączeniu się członków Zespołu w prace nad Narodowym
Programem Leśnym.
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