
Nie  dla  zakazu  obecnosci  dzieci  na  polowaniu  
Nie  sposób  nam  sobie  wyobrazić  wprowadzenia  zakazu  obecności  na  
polowaniach  dzieci  do  18  roku  życia!  Rodzina  pozostaje  
fundamentem  państwa  polskiego,  a  okazało  się,  że  parlament  nie  ufa  
rodzicom  w  kwestii  bezpieczeństwa  i  prawidłowego  rozwoju  ich  
dzieci!  
  Dlaczego  odbiera  się  myśliwym  prawo  do  wychowania  dzieci  zgodnie  
z  naszymi  przekonaniami?  Zapis  ten  łamie  konstytucję  przynajmniej  w  
trzech  artykułach!  
Art.  31  Konstytucji  RP  głosi,  że  „wolność  człowieka  podlega  ochronie  
prawnej”.  Przypominamy  więc,  że  dziecko  to  też  człowiek!  
Art.  32  Konstytucji  RP  mówi,  że  „Wszyscy  są  równi  wobec  prawa.  
Wszyscy  mają  prawo  do  równego  traktowania  przez  władzę  
publiczną”.  Nam  tymczasem  ogranicza  się  prawo  do  wychowania  
własnych  dzieci!  
Art.  47  Konstytucji  RP:  „Każdy  ma  prawo  do  ochrony  prawnej  życia  
prywatnego,  rodzinnego,  czci  i  dobrego  imienia  oraz  do  decydowania  
o  swoim  życiu  osobistym”.  A  więc  także  rodzice,  którzy  są  myśliwymi,  
mają  prawo  do  wychowania  swoich  dzieci  zgodnie  z  własnymi  
przekonaniami!  
  Zmiana  w  ustawie  Prawo  łowieckie  wprowadza  NAJOSTRZEJSZE  
REGULACJE  NA  ŚWIECIE!  W  żadnym  kraju  nie  ma  ograniczeń  w  
zakresie  biernego  uczestnictwa  dzieci  w  polowaniach.  A  w  wielu,  
choćby  Wielkiej  Brytanii,  nie  ma  ograniczeń  co  do  wykonywania  
polowania  przez  dzieci.  Decyzję  o  tym  pozostawia  się  rodzicom.  W  
Finlandii  dziecko,  aby  polować,  musi  zdać  egzamin  pisemny.  
Myśliwym  może  więc  zostać  od  momentu,  gdy  posiądzie  umiejętność  
czytania  i  pisania.  W  Norwegi  od  14  roku  życia,  w  Austrii  od  16  roku  
życia,  w  Niemczech  od  16  roku  życia.  W  Polsce  wykonywać  polowanie  
można  od  momentu  ukończenia  18  roku  życia,  a  zatem  to  już  i  tak  
jedno  z  najbardziej  radykalnych  ograniczeń  w  tym  zakresie.  Polskie  
prawo  dopuszcza  pracę  małoletniego  powyżej  16  roku  w  zakładzie  
pogrzebowym  i  w  ubojni.  Jednocześnie  będzie  się  zabraniać  
obecności  na  polowaniu.  


