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Bieżący komentarz

Nieustający konflikt 
Nic nie wskazuje na to, że konflikt między Naczelną Radą Łowiecką 
a ministrem klimatu i środowiska oraz mianowanym przez niego 
łowczym krajowym miałby się wkrótce zakończyć. Jego ostatnią od-
słoną jest uchylenie przez ministra Siarkę uchwały Rady w sprawie 
wypowiedzenia łowczemu warunków płacy oraz ustalenia nowego 
wynagrodzenia i zasad jego ustalania. 

Kolejny raz mamy dowód na to, że reforma ministra Kowalczyka 
podporządkowująca PZŁ administracji rządowej, a w szczególno-
ści przyznająca jej prawo mianowania członków Zarządu Główne-
go, została przeprowadzona wyjątkowo niechlujnie. W pośpiechu 
zmieniono tylko kilka przepisów bez zastanawiania się nad tym, jaki 
będzie wpływ wprowadzonych zmian na całokształt funkcjonowa-
nia PZŁ, a zwłaszcza na kompetencje jego poszczególnych organów. 
I tak powstała kuriozalna sytuacja, że wprawdzie to minister mianu-
je łowczego krajowego, ale NRŁ określa wysokość jego wynagrodze-
nia. Inny przykład to pozostawienie w kompetencjach ZG PZŁ, czyli 
nominatów ministra, prawa do przedstawiania stanowiska Związku 
wobec projektów przepisów prawnych dotyczących łowiectwa, któ-
rych autorem jest najczęściej ten sam minister. 

Winą za taki stan rzeczy nie można jednak obarczać tylko ministra. 
Wojująca z nim NRŁ też się do tego przyczynia. To przecież ona przy-
gotowała projekt nowego Statutu PZŁ i robiła wszystko, co mogła, 
aby doprowadzić do jego uchwalenia przez krajowy zjazd delegatów 
bez żadnej dyskusji, mimo głosów domagających się kontynuowania 
prac. Zwolennikiem jak najszybszego uchwalenia statutu był w szcze-
gólności obecny łowczy krajowy – w tamtym okresie członek NRŁ.

Przyznanie Radzie prawa do określania wysokości wynagro-
dzenia łowczego krajowego, powoływanego przez ministra, ma 
jednak pewne uzasadnienie. Środki na ten cel pochodzą ze składek 
członkowskich, więc to organ przedstawicielski powinien nimi dys-
ponować. Tym bardziej że w jego kompetencjach leży uchwalanie 
budżetu Związku. Ale jest też druga strona medalu. Obniżając wy-
nagrodzenie łowczego krajowego, niezależnie od powodów takiej 
decyzji, Rada utrudnia ministrowi obsadzenie tego stanowiska. To 
sytuacja analogiczna do tej, gdy NRŁ podjęła uchwałę określającą 
wymagania, które musi spełniać osoba powoływana na łowczego 
krajowego. Minister uchylił tę uchwałę w trybie nadzoru, a Rada nie 
skorzystała wówczas z prawa do zaskarżenia tej decyzji do sądu. Zo-
baczymy, czy zdecyduje się na to w obecnym przypadku. 

Trzeba jednak podkreślić, że przez uchylenie uchwały dotyczą-
cej wynagrodzenia minister zakwestionował jedynie prawo NRŁ 
do wypowiedzenia warunków pracy i płacy urzędującemu łow-
czemu krajowemu. Nie zakwestionował natomiast kompetencji 
Rady do określania (a więc i do obniżania) tego wynagrodzenia 
czy zmiany zasad jego ustalania w przypadku osób, które będą po-
woływane na to stanowisko w przyszłości. 

U źródeł nieustającego konfliktu między ministrem a NRŁ leży 
jej kuriozalna pozycja ustrojowa. Po przekształceniu Związku w de 
facto organ administracji rządowej rola jedynego ciała przed-
stawicielskiego jest niełatwa do określenia. Ma ono wiele zadań 
i kompetencji, które trudno pogodzić z nowym charakterem PZŁ. 
Pierwszy z brzegu przykład to nadzór nad działalnością Zarządu 
Głównego m.in. na podstawie kryterium celowości. To zadanie na-
kładają na NRŁ nie tylko statut Związku, lecz także ustawa, choć 
nie wymienia się w niej żadnych kryteriów, na których podstawie 
taki nadzór powinien być sprawowany. Jednak skoro to minister 

powołuje Zarząd Główny PZŁ, to zrozumiałe jest, że to on wyzna-
cza mu cele i kierunki działania. Z natury rzeczy to on też kontrolu-
je, czy są one realizowane. Jaki zatem sens ma sprawowanie nad-
zoru w tym zakresie przez organ społeczny, który nawet nie musi 
znać zadań postawionych zarządowi przez ministra? Przy założe-
niu jednak, że kontrola zostanie przeprowadzona, jakich skutków 
powinniśmy się spodziewać, gdy jej wynik okaże się negatywny? 
Rada nie ma prawa nie tylko odwołać zarządu, lecz także wnio-
skować do ministra o jego odwołanie. Może co najwyżej nagłośnić 
swoje stanowisko, co nie przyniesie żadnego efektu.

Uchwała NRŁ w sprawie obniżenia i zmiany zasad ustalania wy-
nagrodzenia łowczego krajowego wynika z frustracji Rady, która od 
dłuższego czasu usiłuje przeprowadzić kontrolę w Zarządzie Głów-
nym PZŁ, a  jej wysiłki są skutecznie torpedowane. Z  formalnego 
punktu widzenia NRŁ ma niewątpliwie rację. Ale czy koncentrowa-
nie się na tym problemie jest uzasadnione? Nawet jeżeli Rada wy-
grałaby ten spór, to i tak niczego to nie zmieni. Może dowiemy się, 
że jej zdaniem Zarząd Główny działał niegospodarnie, nietranspa-
rentnie czy niecelowo (patrz § 82 ust. 1 Statutu PZŁ). Jednak mini-
ster zapewne będzie miał odmienne stanowisko w tej kwestii.

Przeżywamy szczególnie trudny okres dla łowiectwa. Coraz 
bardziej antymyśliwskie nastawienie w społeczeństwie czy rosną-
ce koszty odszkodowań łowieckich to nowe problemy mające ne-
gatywny wpływ na myślistwo. To wymaga zdecydowanych działań 
zaradczych. W normalnych warunkach powinny one być podejmo-
wane przez związek myśliwych. Tymczasem PZŁ nie chce bądź nie 
umie stawić czoła tym wyzwaniom. Przyczyn znajdzie się zapew-
ne wiele, ale jedną z nich jest to, że takie działania musiałyby się 
wiązać z krytyką przynajmniej niektórych posunięć administracji 
rządowej. 

Szczególne trudności sprawiają pandemia COVID-19 i wirus ASF-u. 
Walkę z tymi problemami prowadzi administracja rządowa. Podej-
mowane przez nią środki zaradcze w zakresie myślistwa powinny 
brać pod uwagę zarówno publiczną funkcję łowiectwa, jak i  jego 
specyfikę. Aby jednak do tego doszło, władza potrzebuje partnera, 
który będzie reprezentował myśliwych. Jeżeli nie przy stole nego-
cjacyjnym, to chociaż przez publikowanie stanowisk komentujących 
sytuację z  naszego punktu widzenia, recenzujących posunięcia 
władz i podpowiadających rozwiązania. Tę rolę powinien odgrywać 
PZŁ, ale reforma ministra Kowalczyka skutecznie to uniemożliwiła. 
Od nominatów ministra oczekuje się afirmacji decyzji władz i wpro-
wadzania ich w życie, a nie recenzowania czy kontestowania. Innej 
organizacji łowieckiej mogącej pretendować do reprezentowania 
myśliwych niestety nie mamy. 

W tej sytuacji głosem myśliwych w przestrzeni publicznej w tych 
sprawach mógłby, a nawet powinien być ostatni stały organ Związ-
ku wybierany przez jego członków, czyli NRŁ. Zamiast się koncen-
trować na walce z Zarządem Głównym PZŁ, Rada powinna zwrócić 
uwagę na problemy polskich myśliwych i kół łowieckich. Kilka z nich 
wskazałem powyżej, ale lista jest dużo dłuższa. Zajęcie się nimi 
wszystkimi będzie wymagało od członków NRŁ znacznie większego 
zaangażowania, także pod względem poświęcanego czasu. Jednak 
bycie jedynym przedstawicielem polskich myśliwych zobowiązuje. 
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