
Projekt 

USTAWA 

z dnia ……. 

o zmianie ustawy Prawo łowieckie 

W celu zapewnienia realizacji wynikającego z art. 5, art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997.78.483 z dnia 16 lipca 1997 roku) prawa do 

wolności i praw człowieka i obywatela oraz ochrony dziedzictwa narodowego, zapewnienia 

ochrony środowiska jak również prawa do rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z 

własnymi przekonaniami, stanowi się co następuje: 

Art. 1 

W ustawie Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 roku (Dz. U. 2018.2033 tj. z dnia 

2018.10.24) Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W art. 42aa pkt. 15 wprowadza się w miejsce dotychczasowego następujący zapis: 

„wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci bez zgody rodziców bądź 

opiekunów prawnych.” 

 

Art. 2 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

UZASADNIENIE 

Dotychczasowy przepis art. 42aa pkt 15 ustawy z dnia13 października 1995 (Dz.U. 2033 

tj. z dnia 2018 10.24) w sposób niedopuszczalny ogranicza naturalne prawo rodziców do 

wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnym światopoglądem i zasadami etycznymi. Ocenę 

poziomu rozwoju emocjonalnego dziecka oraz progu jego psychicznej odporności należy 

pozostawić rodzicom, a nie odwoływać się do praw i reguł ogólnych, które w psychologii prawie 

nigdy się nie sprawdzają. 

Polowanie nie jest działalnością zakazaną a przeciwnie - stanowi ważny element 

łowiectwa rozumianego jako troska o równowagę przyrodniczą i ochronę ekosystemów. Jest, 

zdaniem wielu przyrodników, aktywną formą jej ochrony i koniecznym warunkiem utrzymania 

różnorodności biologicznej. 

Polowanie ma nieocenione walory poznawcze. Pozwala młodym ludziom zgłębiać tajniki 

przyrody w sposób bezpośredni i autentyczny; wolny od mistyfikacji i manipulacji jaką częstuje 

nas w tej dziedzinie, kino czy telewizja. Polowanie to nauka świadomego podejmowania 

wyborów. To szansa na wyprowadzenia młodego człowieka ze świata wirtualnego w realny. 

To także rozwijanie tężyzny fizycznej u młodych ludzi w naturalnych warunkach. 

Przebywanie dzieci wraz z rodzicami na polowaniach jest odwieczną tradycją głęboko 

zakorzenioną w duchowym dorobku naszego narodu. Wielu wybitnych twórców naszej kultury 

czerpało inspiracje z doznań jakich doświadczali w dzieciństwie towarzysząc swym rodzicom 

na polowaniach. 

  


