
 

Niniejszy raport został oparty na 5 przekazach z okresu od 2018-09-29 do 2018-10-05.

Tygodnik Poradnik Rolniczy (nr 40) 07.10.2018 

tytuł: Rozbudzona nadzieja na szczepionkę? 
temat: Właściwie są to tylko sztuki znalezione przypadkowo przez myśliwych czy rolników i zgłoszone odpowiednim służbom.
strona: 27; 

Tygodnik Poradnik Rolniczy (nr 40) 07.10.2018 

tytuł: Europa walczy z afrykańskim pomorem 
temat: Ochrona przed wirusem ASF
autor: Dominika Stancelewska; strona: 1; 

Gazeta Krakowska Tygodnik Małopolski Nad Sołą i Skawą (nr 232) 05.10.2018 

tytuł: Już czas odebrać myśliwym prawo niszczenia przyrody 
temat: Rozmowa z Pawłem Malczykiem
autor: Bogumił Storch; strona: 2; 

Fakt (nr 232) 05.10.2018 

tytuł: Mój mąż postrzelił kobietę
temat: Postrzelenie kobiety podczas polowania
autor: PG; strona: 7; 

agropolska.pl 03.10.2018 

tytuł: Myśliwy w Polsce na polowanie z łukiem szybko nie pójdzie
temat: Myśliwy w Polsce na polowanie z łukiem szybko nie pójdzie.
autor: (em) | redakcja@agropolska.pl; 
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Polski Związek Łowiecki w mediach
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1/1Tygodnik Poradnik Rolniczy
07.10.18    nr:40    str.: 27    nakład gazety: 66 600 egz.        
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1/2Tygodnik Poradnik Rolniczy
07.10.18    nr:40    str.: 1    nakład gazety: 66 600 egz.        
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2/2Tygodnik Poradnik Rolniczy
07.10.18    nr:40    str.: 1    nakład gazety: 66 600 egz.        
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1/1Gazeta Krakowska Tygodnik Małopolski Nad Sołą i Skawą
05.10.18    nr:232    str.: 2    nakład gazety: 19 000 egz.        



spis treści

6

1/1Fakt
05.10.18    nr:232    str.: 7    nakład gazety: 376 000 egz.        



Myśliwy w Polsce na polowanie z łukiem szybko nie pójdzieAutor tekstu: (em) | 
redakcja@agropolska.plMyśliwi w Polsce, póki co, nie mogą polować używając łuku. Foto_wikipediaPolska nie 
dołączy do grona państw dopuszczających polowania za pomocą łuku. Zmiana Prawa łowieckiego musi być 
poprzedzona badaniami naukowymi - mówi Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Z interpelacją poselską w 
tej sprawie zwrócił się do szefa resortu poseł Jarosław Sachajko (Kukiz'15), przewodniczący sejmowej komisji 
rolnictwa i rozwoju wsi. Uzasadnia, że łuk jako narzędzie polowania przeżywa na świecie renesans - podaje 
portal prawo.plźródło: prawo.plZ danych z 2014 roku wynika, że taki rodzaj polowań dozwolony jest w 15 
krajach Europy m.in. w Serbii, Danii, Portugalii, a według Europejskiej Federacji Myślistwa Łuczniczego na 
Starym Kontynencie poluje łukiem już ponad 35 tys. myśliwych. W Polsce obowiązujące prawo na to nie 
zezwala. Poseł zwrócił się więc z pytaniem, jakie jest stanowisko ministerstwa odnoście zmiany ustawy z dnia 
13 października 1995 roku Prawo łowieckie, a także czy prowadzone były badania dotyczące wpływu 
polowania łukiem na środowisko. Resort przyznaje, że w kwesta polowania za pomocą łuku nie została 
prawnie usankcjonowana w Prawie łowieckim, a w kraju nie prowadzono badań naukowych związanych z tą 
problematyką. W toku opiniowania projektu ustawy Prawo łowieckie nie zgłaszano ponadto potrzeby zmian 
przepisów. Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska zwraca uwagę, że ewentualne zmiany powinna być 
poprzedzone dokładnym zbadaniem efektywności prowadzenia takiego odstrzału. Niewykluczone, że pierwsze 
badania zostaną wkrótce przeprowadzone.
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