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Wyrokiem z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie o sygnaturze akt K 21/11 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1281) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1) art. 34 pkt 6 w związku 

z art. 32 ust. 4 pkt 2, 3 i 11 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) w zakresie, w jakim dotyczy dyscyplinarnego 

sądownictwa łowieckiego jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji, 2) art. 33 ust. 6 ustawy 

Prawo łowieckie w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa członka Polskiego Związku 

Łowieckiego, wobec którego zastosowano sankcję dyscyplinarną inną niż utrata 

członkostwa w Związku lub w kole łowieckim, gdy przewinienie i orzeczona za nie sankcja 

nie mają wyłącznie charakteru wewnątrzorganizacyjnego, do wniesienia odwołania do sądu, 

jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji. 

W uzasadnieniu Trybunał zaznaczył, że „realizując wskazania zawarte w niniejszym 

wyroku, ustawodawca powinien uregulować w prawie łowieckim: pojęcie łowieckiego 

deliktu dyscyplinarnego, katalog sankcji dyscyplinarnych, organy prowadzące postępowanie 

dyscyplinarne oraz przynajmniej ogólne zasady tego postępowania. Decydując, jakie 

przewinienia podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz jakie sankcje mogą być 

wymierzane przez PZŁ w ramach postępowania dyscyplinarnego, sam niejako wyznaczy 

zakres spraw podlegających kognicji sądowej". 
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Mając na uwadze treść tego wyroku oraz w nawiązaniu do wcześniejszej 

korespondencji z Ministrem Środowiska w tej sprawie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 

o poinformowanie mnie, czy podjęte zostały już prace legislacyjne nad zmianą przepisów 

ustawy Prawo łowieckie, mające na celu wykonanie orzeczenia z dnia 6 listopada 2012 r. 


