
 

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zagrożeń dla rolnictwa w 

związku z procedowaną przez Sejm RP ustawą z dnia 18 września 2020 r. o zmianie 

ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw 
 
 

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych działów gospodarki Wielkopolski. Pomimo nienajlepszych 

warunków glebowych i klimatycznych Wielkopolska jest przodującym regionem w skali kraju pod 

względem produkcji rolniczej mierzonej wydajnością gospodarstw, wyposażeniem technicznym, 

kulturą rolną i tradycjami pokoleniowych gospodarstw rolnych. 
 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego z najwyższą uwagą obserwuje wszelkie zmiany w krajowym 

ustawodawstwie dotyczącym rolnictwa, zwłaszcza te mogące niekorzystnie wpłynąć na sytuację w 

branży rolnej, gdyż będzie ona wiązała się z pogorszeniem sytuacji gospodarczej regionu. Za taką w 

części wysoce niekorzystną i szkodliwą zmianę w prawie na poziomie krajowym uważamy 

procedowaną przez Sejm RP ustawę z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 

oraz niektórych innych ustaw. 
 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego stoi na stanowisku, że dla zapewnienia utrzymania produkcji 

rolniczej w Województwie Wielkopolskim na obecnym poziomie i zapewnienia jej warunków do 

dalszego niezakłóconego rozwoju, ustawa w swoim ostatecznym kształcie musi zostać skonsultowana 

ze związkami zawodowymi i branżowymi, rolnikami i ekspertami oraz zawierać zapisy pozwalające na 

realizację poniższych postulatów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz sytuacji ekonomicznej osób 

pracujących w rolnictwie: 
 
1. Przywrócenie uboju na cele religijne – wprowadzenie zakazu produkcji mięsa na eksport 

przeznaczonego dla społeczności religijnych i wyznaniowych uderza przede wszystkim w lokalne 

małe gospodarstwa rolne hodujące bydło mleczne i opasowe, a także te prowadzące produkcję 

roślinną. Jeszcze większe straty poniesie branża drobiarska, a system naczyń połączonych sprawi, 

że dodatkowo ucierpią polscy przedsiębiorcy, ale i konsumenci. Ubój na cele religijne funkcjonuje 

w 23 krajach Unii Europejskiej. 
 

2. Zakaz wstępu na teren gospodarstw rolnych osobom postronnym – kontrole prowadzone 

mogą być tylko przez uprawnione do tego państwowe służby weterynaryjne. Polscy rolnicy dbają 

o dobrostan zwierząt 

w sposób spełniający przepisy Unii Europejskiej i nie trzeba ich tego uczyć poprzez kontrole osób 

postronnych. Przepisy prawa nie powinny stwarzać domniemania, że polscy rolnicy źle traktują 

zwierzęta lub nie potrafią ich hodować. A w celu ścigania zdarzających się niedopuszczalnych 

ekscesów związanych z maltretowaniem bądź złym traktowaniem zwierząt funkcjonują w naszym 

kraju organy takie jak policja, czy prokuratura. 

 

3. Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych i odpowiedni okres przejściowy – 

proponowany w zmianie ustawy okres przejściowy dla hodowców zwierząt futerkowych 

powinien zostać wydłużony z proponowanego 1 roku do 10 lat, aby zapewnić hodowcom 

możliwość zmiany profilu działalności lub podjęcie im i ich pracownikom innej pracy. 
 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uznaje za konieczne wzmocnienie kadrowe i ekonomiczne 

Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, a nie tworzenie nowej instytucji zajmującej się 

dobrostanem zwierząt. 
 

Wprowadzanie tak radykalnych zmian likwidujących niektóre sektory gospodarki w czasie pandemii 

powoduje znaczne obciążenie budżetu państwa. Środki pieniężne powinny być w tym czasie 

przeznaczane na ratowanie miejsc pracy i gospodarki. 
 

Ustawa prowadzi do wygaszenia hodowli bydła, drobiu oraz zwierząt futerkowych. Wpłynie 

negatywnie na produkcję pasz, będzie bardzo niekorzystna także dla sektora bankowego, w 

tym zwłaszcza dla Banków Spółdzielczych kredytujących inwestycje w gospodarstwach 

rolnych. 
 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego powodowany troską o wielkopolskich rolników zwraca 

uwagę rządzących na konieczność podjęcia niezwłocznych działań w wymienionym powyżej 

zakresie. 


