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Porządek obrad: 

1. Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o aktualnej sytuacji ferm zwierząt 
futerkowych.

2. Informacja ministra środowiska na temat stanu prac nad rozporządzeniem 
w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia 
do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedli-
skom przyrodniczym.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę państwa, pozwólcie, że otworzę posiedzenie 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to nasze dziewięć-
dziesiąte czwarte posiedzenie.

W porządku obrad dzisiejszego posiedzenia mamy infor-
mację ministra rolnictwa i rozwoju wsi o aktualnej sytuacji 
ferm zwierząt futerkowych. Punkt drugi to informacja ministra 
środowiska na temat stanu prac nad rozporządzeniem w spra-
wie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypad-
ku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Witam gości. Jak widzę, dotarła do nas dość liczna grupa… 
Witam pana ministra rolnictwa Tadeusza Nalewajka wraz oso-
bami towarzyszącymi, jak również ministra środowiska, pana 
Stanisława Gawłowskiego, wraz z osobami towarzyszącymi. 
Są z nami także przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Głównego 
Inspektoratu Weterynarii, jak również licznych związków i or-
ganizacji, które zechciały przyjąć zaproszenie na dzisiejsze 
posiedzenie. Widzę, że przybyli do nas również przedstawicie-
le Ministerstwa Finansów. Witam wszystkich państwa. Witam 
państwa senatorów i pracowników sekretariatu.

W pierwszej kolejności pozwolę sobie… Zaczynamy od 
punktu pierwszego. Ta informacja pana ministra rolnictwa 
została nam przedłożona na piśmie.

Jak rozumiem, pan minister Tadeusz Nalewajk przedsta-
wi nam informację, o której mowa w pierwszym punkcie.

Zapraszam, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowna Komisjo! Szanowni Państwo!
Tak jak pan przewodniczący powiedział, ta informacja 

jest na piśmie i jest dość szczegółowa, jeśli chodzi o dane, 
odwołania do różnych ustaw. Jest nas dzisiaj dwóch: minister 
środowiska i minister rolnictwa. Minister rolnictwa ustosun-
kowuje się do spraw gospodarczych, do kwestii znaczenia 
danej hodowli i co do obszarów wiejskich, a inne sprawy są 
w gestii innych resortów. Tutaj… Drugi punkt porządku obrad 
jest związany z informacją, którą państwu przedłożono.

Ja muszę powiedzieć, zaczynając od nieco innej strony, 
że jest pewna moda i związana z nią ekonomika, która… 
Takie hodowle w Polsce przez ostatnie kilkanaście czy 
kilkadziesiąt lat zmieniały swój charakter, bo od hodowli 
lisów, poprzez hodowle nutrii… Dzisiaj na topie jest przede 
wszystkim norka. Mówiąc „na topie”, mam na myśli liczbę 
stad produkowanych przez poszczególnych hodowców. To 
wiąże się, jak powiedziałem, z ekonomiką i oczywiście 
z pewnymi trendami. Dzisiaj ta sytuacja jest taka, że jeśli 
chodzi o hodowle zwierząt futerkowych, zwłaszcza mięso-
żernych, są to głównie hodowle norek, a jeśli chodzi o nie-
mięsożerne, to przede wszystkim królików. Oczywiście 
mniejsza jest populacja lisów w hodowlach – do 10% skór 
produkowanych w Polsce… Ten rynek, jak wiadomo… To 
chłonie przede wszystkim rynek zewnętrzny. Poza warun-
kami ekonomicznymi, poza liczbą szacowaną przez nas 
z pomocą związków hodowców zwierząt futerkowych, 
które są dwa, jak dobrze pamiętam… Ale chodzi o zwie-
rzęta mięsożerne czy wszystkie, Pani Dyrektor?

(Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa 
Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Hanna Kostrzewska: Tylko mięsożerne.)

Tak, mięsożerne.
Szacujemy, że blisko pięćdziesiąt tysięcy osób jest w tej 

branży. Zarejestrowane jest blisko trzydzieści jeden tysięcy 
ferm. Żebym był dobrze zrozumiany… Mówię w tej chwili 
o wszystkich fermach,.

Bardzo ważna sprawa z punktu widzenia potrzeb po-
karmowych tychże zwierząt, szczególnie zwierząt futerko-
wych mięsożernych, to jest kwestia spożywania pewnych 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które czy 
rolnik, czy producenci musieliby utylizować. A tak jest 
to zjadane przez zwierzęta futerkowe mięsożerne, nutrie. 
Przepraszam, norki… Pomyślałem o mięsie króliczym, 
które jest głównym produktem… Jeśli chodzi o produkcję 
zwierząt niemięsożernych, w tym przypadku królików… 
To mięso jest mięsem kulinarnym dobrym, wartościowym. 
W te tematy nie będę wchodził, ale, jak mówię, jest to zna-
cząca część produkcji. Chodzi tu także o inne pożytki, bo 
tu jest kwestia skór, a tam i skór, i mięsa. Zgodnie z ustawą 
o hodowli to są zwierzęta gospodarskie.

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, ten 
temat jest wywoływany przez… W resorcie rolnictwa to 
ja się tymi sprawami zajmuję i przez ostatni rok dostałem 
naprawdę dużo pism, w których… Z jednej strony w wie-
lu z tych pism pisano o uciążliwości życia w sąsiedztwie 
ferm, szczególnie ferm zwierząt mięsożernych, głównie 

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 05)
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Punkt, w związku z którym zabieram głos, to informacja 
ministra środowiska na temat stanu prac nad wdrożeniem 
rozporządzenia w sprawie listy roślin i zwierząt gatun-
ków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 
przyrodniczego mogą zagrażać gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym.

Takie rozporządzenie obowiązuje od kilku lat. My 
rozpoczęliśmy proces aktualizacji tego rozporządzenia. 
Chcemy uzupełnić listę dosłownie o kilka gatunków, w tym 
ten, który państwa najbardziej interesuje, jak zdążyłem 
się zorientować, czyli norkę amerykańską. Poza wszelką 
dyskusją jest fakt, że nie jest to gatunek rodzimy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
To jest poza wszelką dyskusją. Nie jest to gatunek ro-

dzimy. Możemy różne rzeczy udowadniać, ale to jest poza 
wszelką dyskusją.

Ten projekt jest na etapie konsultacji międzyresorto-
wych i społecznych, zbieramy opinie w tej sprawie. Projekt 
wymaga kontrasygnaty ministra rolnictwa, a więc pewnie 
trochę czasu upłynie, zanim uda się, powiedziałbym, wy-
dyskutować wspólne podejście do kwestii tej listy.

Jeżeli w dalszej części dyskusji pojawią się pytania 
dotyczące tych problemów, to oczywiście bardzo chętnie 
zabiorę głos. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Inicjatorem zwołania dzisiejszego posiedzenia jest pan 

senator Piotr Gruszczyński, a więc, jak myślę, w pierwszej 
kolejności to on zechce zabrać głos, także jako sprawoz-
dawca naszej komisji co do tego punktu.

Proszę.

Senator Piotr Gruszczyński:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Cieszę się, że pan podkreślił, że to ja byłem inicjatorem 

tego spotkania. Jako mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego, 
w przypadku którego fermy norek mają dosyć duże znacze-
nie, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów bezrobocia, 
nie ukrywam, że to rozporządzenie spowoduje pewien kło-
pot związany z tymi hodowlami. Panie Przewodniczący, 
skoro głównym celem politycznym każdego rządu jest 
dzisiaj wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy… 
Nie ukrywam, że to rozwiązanie powoduje moje duże za-
niepokojenie. To po pierwsze.

Po wtóre, chcę odnieść się do wydarzeń, które są już 
za nami. Mam nadzieję, że podobne wydarzenia nie będą 
dotyczyły akurat tej branży. Otóż kiedy nie byłem jeszcze 
parlamentarzystą i nie interesowałem się polityką, Polska 
tak naprawdę walkowerem oddała możliwość hodowli gęsi 
na tak zwaną tucz. Ja nie chcę polemizować, czy to było 
etyczne, czy nie, ale dzisiaj wiem, że kraje europejskie takie 
jak Węgry i Francja, które reprezentują wysoki poziom, 
jeżeli chodzi między innymi o ochronę środowiska, dzisiaj 
dziękują Polsce za to, że „boso, ale w ostrogach”… Tak 
pięknie oddaliśmy tę dziedzinę działalności gospodarczej, 
która mogła przede wszystkim rolnictwu przynosić okre-
ślone korzyści. Po transformacji, po dwudziestu pięciu 

norki amerykańskiej. Z drugiej strony były to pisma od 
producentów – za pośrednictwem związków hodowlanych 
– w których podnoszono, jak ważna jest to dziedzina naszej 
gospodarki, jeśli chodzi o obszary wiejskie. Jak mówię, 
nie tylko minister rolnictwa czy minister środowiska… Tu 
chodzi o warunki zabudowy, zagospodarowania, oddziały-
wania na środowisko itp. To jest szerszy problem.

Ja myślę, że część problemów związana jest z tym, 
że w niektórych rejonach kraju, w których zostały nabyte 
pewne nieruchomości przez pewnych inwestorów… To 
były budynki do produkcji czy hodowli. Nie mówię tu 
o nowych budynkach, bo wówczas kwestia lokalizacji… 
Jak miałem spotkanie z jednym ze związków. Duża ferma 
postawiona pod klucz, nowoczesna, nie na bazie starych 
budynków… Ta specyfika zabudowy… To jest praktycznie 
tylko wiata. Tak jak powiedziałem, trzeba brać pod uwagę 
kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko, o czym 
mówi odpowiednia ustawa. Wymaga to naprawdę wielkiej 
rozwagi, odpowiedniego podejścia do tematu. Ten temat 
nie tylko dzisiaj jest wywoływany. Niedawno procedowa-
liśmy, wyrażaliśmy stanowisko… Wprawdzie chodziło 
o inny obszar, ale też… Chodziło o znaczenie gospodarcze 
danej branży. Mówię o producentach tytoniu. Dyrektywa 
nikotynowa, kwestia zdrowia… Tak jak mówię, napraw-
dę wymaga to wyważenia. Musimy przestrzegać ustaw 
i rozporządzeń. Nas jako resortu dotyczą cztery ustawy, 
to znaczy trzy plus rozporządzenie, co do dobrostanu. Ten 
lekki spór między tymi, którzy piszą o uciążliwości, a tymi, 
którzy, jak mówiłem na początku, podkreślają znaczenie 
gospodarcze, ekonomiczne… To wymaga głębokiego roz-
ważenia, bo jakoś to wszystko trzeba poukładać. Jak mó-
wię, każda sfera jest dość istotna i jeżeli wypada z obiegu… 
Nie mówiąc już o samych warunkach ekonomicznych, 
czyli o dochodowości produkcji. Ważna jest też kwestia 
utylizacji czy sprzątania… Trzeba przecież zapłacić za tę 
utylizację. Jak nie ma możliwości skarmienia krzyżowego 
mączek mięsno-kostnych… Nie będę wchodził w ten temat, 
ale on również jest z tym związany.

Panie Przewodniczący, ta informacja jest dość szczegó-
łowa. Nie chcę tu cytować danych, bo chyba nie o to chodzi 
– chodzi o przedstawienie problemu, jaki w tej chwili na 
posiedzeniu komisji omawiamy. Gdyby były jakieś pytania, 
to bardzo proszę. Jesteśmy tu wraz z panem doktorem we-
terynarii, z panią dyrektor, tak że… Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu ministrowi.
Może teraz pan minister środowiska zaprezentuje swoje 

stanowisko. Może połączymy te punkty i przeprowadzimy 
wspólną debatę. Może tak być?

Panie Ministrze, proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Stanisław Gawłowski:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!
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działbym, początek mojego wystąpienia. Ja jestem bardzo 
ciekaw, jakie argumenty zostaną użyte w tej dyskusji. Liczę 
na to – na tej sali są także dziennikarze – że ten głos z tej ko-
misji przebije się do opinii publicznej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję bardzo.
Muszę się odnieść do… Kolega senator wspomniał tu 

o tym, co zrobiono wcześniej, w związku z tym czuję się 
niejako zobowiązany do udzielenia wyjaśnienia. Ta spra-
wa dotycząca gęsi… Ja wtedy byłem senatorem. Komisja 
senacka, której przewodniczącym był Józef Frączek, była 
zdecydowanie przeciwko wprowadzaniu… Nawet konfe-
rencję w tej sprawie zorganizowaliśmy tu w Senacie. No 
ale niestety tak to bywa, że lobby zawsze zwycięża. Klub 
Gaja podjął wtedy wielką inicjatywę wespół z senatorem 
Okrzesikiem… Trzeba mówić po nazwiskach, skoro już… 
Kto jest bez winy… To lobby zwyciężyło, a dzisiaj ta histo-
ria się powtarza. Widać wyraźnie, że są siły, które bardziej 
dbają o ochronę zwierząt. Nie chodzi o to, że ja jestem 
zwolennikiem cierpienia zwierząt, broń Boże. Ja chcę po-
wiedzieć, że oni nie szukają sposobu na to, jak ulżyć tym 
zwierzętom w cierpieniu, tylko stosują zasadę eliminacji. 
I mamy wielokrotne przykłady tego, że mimo iż my jako 
komisja wyrażamy pozytywną opinię, parlament często 
nie słucha tych, którzy… Często jest tak, że w Polsce, ale 
i w europarlamencie, zwycięża głos tak zwanych zielonych 
– obrońców wszystkiego. Odbywa się to kosztem środowisk 
rolniczych czy innych. I tutaj ma pan rację, Panie Senatorze. 
Muszę potwierdzić, że wszystkie działania w rolnictwie 
niezwiązane z płatnościami… Oni są dzisiaj konkurencyjni, 
oni wygrywają. Spójrzmy na hodowców pieczarek. Przecież 
jesteśmy w tym najlepsi w Europie. Dlaczego? Dlatego że 
tam nie ma żadnych dotacji. We wszystkich dziedzinach, 
gdzie nie ma dotacji, mamy szansę być liderami w Europie, 
bo potrafimy to robić. I to jest właśnie to wyzwanie, które 
sobie stawiamy. Konkurencję wygrać możemy i możemy 
być najlepsi, możemy być eksporterami… Dlatego uwa-
żam, że trzeba… Oczywiście wszystko zgodnie z prawem 
i z obowiązującymi przepisami. Warunki weterynaryjne, 
bo głównie o takie tutaj chodzi, warunki środowiskowe… 
Należy je spełniać, a zarazem nie niszczyć… Myślę, że ta 
dyskusja powinna iść w kierunku… Chodzi o to, żeby nie 
niszczyć tego, co jest dobre.

Pan senator chciałby zabrać głos raz jeszcze.
Proszę.

Senator Piotr Gruszczyński:
Panie Przewodniczący, ja panu dziękuję za wsparcie 

mojego głosu. Chcę powiedzieć, że w Polsce – myślę, że 
na poziomie parlamentu – rzeczywiście działają, nazwijmy 
to, duże siły lobbingowe, które chcą zniszczyć to, co tak 
naprawdę przez lata było wypracowywane. Ja, proszę pań-
stwa, będę operował dowodami. Otóż moje wypowiedzi do 
jednej z gazet, moja wypowiedź pisana przez poważnego 
dziennikarza… Całkowicie zmanipulowano treść mojej 
wypowiedzi, podobnie jak w ostatnim artykule, który po-
jawił się kilka dni temu. To po pierwsze.

latach… Tereny wiejskie, szczególnie popegeerowskie, 
mają dzisiaj duże problemy, jeżeli chodzi o zatrudnienie. 
Tam, gdzie właściwie powinniśmy inspirować tego rodzaju 
działania… Widzę, że to, co się dzieje à propos polskiej 
wsi, idzie dokładnie w odwrotnym kierunku.

Ja dzisiaj muszę wypowiedzieć słowa krytyczne, któ-
re związane są z ustawą dotyczącą uboju rytualnego. Moi 
koledzy z Platformy Obywatelskiej niestety wpisali się 
w to działanie – ubój rytualny został w Polsce zakazany. 
Konsekwencje tego są takie, że wchodzimy w konflikt dyplo-
matyczny z Izraelem. Próbuje się interpretować, czy można 
na własny użytek przeprowadzać ten ubój, czy nie można, 
ale nikt nie zadaje sobie bardzo istotnego pytania: czy bydło, 
które jest wywożone poza granice kraju, a często trzeba po-
konać 300, 400, 500 km… Czy w związku z czym cierpi, czy 
nie? Tak jak było ubijane, tak jest ubijane, tylko że poprzez 
tę decyzję przychody oraz miejsca pracy stworzyliśmy dla 
tych, którzy są poza granicami naszego kraju.

Kiedy obserwuję… Odnosząc się do wypowiedzi pana 
ministra, chcę powiedzieć, że kiedy byłem wicestarostą 
powiatu gnieźnieńskiego, nie miałem pozytywnego zdania 
na temat hodowli zwierząt futerkowych, ponieważ moja 
wiedza pochodziła głównie z przekazów medialnych. 
Dzięki Bogu… Postarałem się, odwiedziłem kilka takich 
ferm i całkowicie zmieniłem zdanie. Kiedy wgłębiłem się 
w tę materię, a chcę tu zasygnalizować, że w jakiś sposób 
do wypowiedzi na ten temat jestem upoważniony, bo jestem 
z wykształcenia zootechnikiem i znam się na tej działalno-
ści… Nie ukrywam, że to, co obserwuję od kilku lat à propos 
tej branży, napawa mnie swoistą dumą – Polska w tej branży 
osiągnęła poziom, jak to się mówi, czołówki światowej. 
Dzięki tym ludziom, którzy zaangażowali swój kapitał, swój 
czas, którzy tworzą miejsca pracy… Mówi się, że rolnictwo 
często oczekuje wsparcia ze strony rządu, ale jeśli chodzi 
o tę branżę… Ci ludzie mówią tak: nie potrzebujemy po-
mocy, ale prosimy was o jedno – nie przeszkadzajcie nam 
w działalności. Ja te słowa kieruję do rządu.

Proszę państwa, dzisiaj obserwujemy pewien proces 
– walkę o rynki zbytu. Polska poprzez hodowlę zwierząt 
futerkowych, a jesteśmy w tej branży na czołowej pozycji 
w Europie… Chcę podkreślić, że jeśli chodzi o hodowlę 
zwierząt futerkowych, to zajmujemy dzisiaj drugie miejsce 
i jesteśmy poważnym zagrożeniem dla krajów, które rościły 
sobie prawo do tego, żeby uchodzić za potentatów w tej 
branży. Myślę tutaj między innymi o Duńczykach. Nie 
ukrywam, że te działania wzbudzają mój niepokój. Kraje 
skandynawskie być może zacierają ręce w związku z tym, 
co dzisiaj szykuje polski parlament.

Panie Ministrze, mam dużo więcej argumentów za tym, 
żeby wspierać tę działalność. Jednocześnie chcę powie-
dzieć, że bez względu na to, na ile sens moich wypowiedzi 
będzie wypaczany przez rodzimych dziennikarzy, ja będę 
mówił głośno o tej branży, bo ona spełnia określone ocze-
kiwania. Myślę, że dzisiaj ta branża potrzebuje wsparcia 
polskich polityków. Mam nadzieję, że tych, którzy prze-
szkadzają, będzie zdecydowana mniejszość.

Ja myślę, że to dzisiejsze spotkanie będzie przede 
wszystkim wymianą argumentów, ponieważ ta branża po-
trzebuje przede wszystkim argumentów, a nie tego, co się 
komuś wydaje… Panie Przewodniczący, to jest, powie-
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Chodzi mi o to, że to jest lista gatunków, które poten-
cjalnie, w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodni-
czego, mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom 
naturalnym. W uzasadnieniu tego stanowiska państwo cytują 
różne prace naukowe, między innymi pana Zalewskiego, 
który w swojej pracy przedstawia, że norki i jenoty są ga-
tunkami obcymi naszemu środowisku, ale są trwale obecne 
w środowisku. Dzikie populacje norek i dzikie populacje 
jenotów są trwale obecne w środowisku. Mało tego, ten 
naukowiec wspomina, że nawet gdybyśmy doprowadzili do 
częściowego ograniczenia pogłowia tych zwierząt, to on i tak 
bardzo szybko wróci do poziomu, jaki jest w tej chwili. Ten 
naukowiec podaje – to nie są moje słowa, to są dane i opinie 
powszechnie znane… W latach trzydziestych, dwudziestych 
te zwierzęta zostały wypuszczone przez człowieka świado-
mie, celowo. To było w Związku Radzieckim. Nikt sobie nie 
zdawał sprawy, że… I te zwierzęta, migrując w sposób na-
turalny, zasiedliły całą Polską i są teraz trwałym elementem 
środowiska. Państwo podajecie to w swoim uzasadnieniu, 
czyli macie tego świadomość. W związku z tym proszę mi 
powiedzieć i wytłumaczyć, w jaki sposób zwierzęta, które 
są trwale obecne w środowisku naturalnym, mogą… Jeśli 
nawet jakieś zwierzę wydostanie się z fermy, to jak ono może 
zaszkodzić temu środowisku? Przecież one są trwale w nim 
obecne, co podkreślam. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Państwo chcecie tworzyć cały system 
inspekcji czy jakichś innych agend, które będą niejako 
kontrolowały obecnie istniejące zwierzęta, będą liczyły 
te, które i tak są pod kontrolą, czyli te w fermach. O to 
tu chodzi. Prawda? Te wszystkie fermy są pod kontrolą, 
zwierzęta są policzone itp.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę mi pozwolić skończyć, już kończę… W związ-

ku z tym wystarczy zwrócić się do ministra rolnictwa, do 
Inspekcji Weterynaryjnej, do agend, które wiedzą o wszyst-
kich tych fermach, i będziecie mieli państwo to policzone. Te 
zwierzęta… To nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska. 
Mało tego, jeśli powstaną te nowe agendy, nowe akty praw-
ne… To nie będzie miało nic wspólnego z ochroną środo-
wiska, bo te norki i jenoty żyjące w warunkach naturalnych 
w ogóle nie odczują, że powstał jakiś akt prawny. Państwo 
nie podajecie w tym rozporządzeniu, w jaki sposób to wpły-
nie… które gatunki będą chronione, w jaki sposób to środo-
wisko będzie chronione. Tego tutaj nie ma. Jedno z drugim, 
moim zdaniem, zupełnie nie jest związane. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Kto z państwa jeszcze…
Pan senator Gruszczyński, proszę.

Senator Piotr Gruszczyński:
Ja chcę się podzielić jeszcze jedną uwagą. Otóż 

w 2010 r. na posiedzeniu komisji rolnictwa doszło do zna-
miennego wydarzenia: jeden z parlamentarzystów – ja nie 
będę podawał nazwiska i nie będę mówił z jakiej opcji, bo 
nie chodzi tutaj o prowadzenie polityki – powołując się na 
kilka organów kontrolujących, przedstawił dane, które… Ja 

Po wtóre, jeżeli ja oglądam film… Dostaję informację od 
dziennikarza, że w sieci pojawił się pewien film; został on 
rozesłany do wszystkich mediów. Proszę państwa, w listopa-
dzie oglądam film, który został nakręcony i puszczony przez 
Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”. Na tym filmie jest data 
lipcowa albo sierpniowa, a pokazywany jest w listopadzie. 
Sugestia strony, która ten film pokazuje, jest taka, że należy 
tę sprawę skierować do prokuratury. No… To przecież nie 
trzeba być mędrcem, żeby sobie zdawać sprawę z tego, 
że… Ten film był tak drastyczny… Ten film pokazywał, 
że złamano prawo. Zadałem sobie pytanie, dlaczego film, 
który został zakręcony w lipcu, pokazuje się w listopadzie. 
Dzięki Bogu szybko zareagowała Najwyższa Izba Kontroli 
– skierowała na tę fermę kontrolę. Panie Przewodniczący, 
co się okazało? Oczywiście tę fermę wyraźnie pokazano; 
widać było tabliczkę z nazwiskiem człowieka, który pro-
wadzi tę działalność… To było w powiecie gnieźnieńskim. 
Okazało się jednak, że to nie są te klatki, czyli w 100% nie 
te zwierzęta. I na to są dokumenty. To pokazuje, jak silne 
jest lobby, jak bardzo jest zdeterminowane, by – jeszcze raz 
podkreślam – zniszczyć to, co przez lata było budowane.

Ja uważam, że dzisiejsze spotkanie powinno także dać 
powiedź na pytanie, kto będzie beneficjentem wprowadzenia 
w Polsce zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Ja nie mam 
wątpliwości, że jeden z beneficjentów jest poza granicami 
tego kraju. Poza tym, proszę państwa, hodowla zwierząt 
futerkowych wiąże się także, jak mówił pan minister, z uty-
lizacją odpadów. 1 kg norki utylizuje mniej więcej 10 kg od-
padów. Czy to oznacza, że jeżeli nie będzie w Polsce hodowli 
zwierząt futerkowych, to firmy, które utylizują, będą zarabia-
ły więcej pieniędzy? Być może tu trzeba szukać odpowiedzi 
na pytanie o to, co się dzieje wokół tej branży. Niestety, ale 
wpisują się w to polskie media. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Rozumiem, że są jeszcze inne głosy w dyskusji. Potem 

udzielimy głosu panom ministrom.
Kto z państwa senatorów chciałby zabrać głos? Nie 

widzę zgłoszeń.
Czy ktoś z zaproszonych gości …
Proszę. Proszę się przedstawić.

Kierownik Zakładu 
Hodowli Zwierząt Futerkowych 
i Drobnego Inwentarza 
w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt 
na Wydziale Nauk o Zwierzętach 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
Marian Brzozowski:
Marian Brzozowski, profesor SGGW, zootechnik, spe-

cjalista od hodowli zwierząt futerkowych.
Ja mam pytanie do pana ministra ochrony środowiska. 

Bardzo szczytna jest idea stworzenia tej listy o nazwie: 
lista roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 
gatunkom rodzimym lub siedliskom naturalnym.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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osoba, która przygotowała ten projekt, wziął stwierdzenie, 
że jenot fermowy jest źródłem wścieklizny. Nic bardziej 
mylnego. To jest po prostu niemerytoryczne, proszę pań-
stwa, złe przygotowanie uzasadnienia. A skąd się to bierze? 
Ja obserwuję ten rynek bardzo długo. I co widzę? Że jeżeli 
się nie udaje za pomocą projektu tak zwanego społecznego 
pozbyć się hodowli norek, to chce się tę sprawę załatwić 
poprzez Ministerstwo Środowiska, poprzez wpisanie norki 
jako gatunku inwazyjnego. To jest, proszę państwa, takie 
szkodnictwo gospodarcze, że to się w głowie nie mieści.

Proszę państwa, tu w uzasadnieniu pisze się… Chodzi 
o OSR, czyli ocenę skutków regulacji. W uzasadnieniu 
pisze wyraźnie – chodzi o wpływ regulacji na rynek pracy 
– że „wejście w życie rozporządzenia może mieć wpływ 
na rynek pracy. Niektóre z gatunków wymienionych w ni-
niejszym rozporządzeniu stanowią przedmiot działalności 
rolniczej, która w związku z wprowadzanymi zmianami 
może ulec utrudnieniu, ograniczeniu lub, w ściśle uzasad-
nionych przypadkach, całkowitemu wyłączeniu na wy-
branych obszarach kraju”. To jest czytelne nad wyraz… 
To jest fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia 
Ministerstwa Środowiska. Proszę państwa, nie może być 
tak, że notorycznie psuje się za moje, podatnika, pieniądze 
polską gospodarkę. Ja się z tym po prostu nie zgadzam.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu doktorowi.
Pan prosił o głos. Proszę się przedstawić.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
w Związku Szkółkarzy Polskich 
Szczepan Marczyński:
Szczepan Marczyński, Związek Szkółkarzy Polskich.
Ja w sprawie roślin. Poruszono jednocześnie dwa te-

maty… Czy w tym momencie mogę się wypowiedzieć, 
czy później?

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Omawiamy 
tutaj dwa punkty dotyczące w zasadzie tego samego te-
matu. Pierwszy związany jest z prezentacją pana ministra 
rolnictwa, a drugi – pana ministra środowiska. Chodzi 
o rozporządzenie.)

Tak. Chodzi o tak zwane obce rośliny inwazyjne, o któ-
rych ostatnio zaczyna się robić głośno. Na tej liście roślin, 
które mają być w Polsce zakazane, znalazł się klon jesiono-
listny – Acer negundo. To jest roślina, która rozprzestrzeniła 
się w Polsce, co jest związane z tym, że po zniszczeniach 
wojennych duże ilości tego gatunku były sadzone w mia-
stach, między innymi w Warszawie. W chwili obecnej prak-
tycznie nie prowadzi się nasadzeń tego gatunku. W terenach 
zielni sadzi się odmiany, które w większości są rozmnażane 
przez szczepienie na podkładce, którą jest gatunek. A więc 
bez gatunku nie ma podkładek, nie można szczepić, nie 
można stosować odmian.

Klon jesionolistny jest rośliną mało wymagającą, która 
nawet na terenach zdegradowanych dobrze rośnie. Przy za-
kładaniu w aglomeracjach miejskich ogrodów na terenach 
osiedlowych, chociażby na garażach, na dachach, na terenach 
publicznych, przy ulicach… Te formy o kulistych koronach, 

je sprawdziłem i mam to na piśmie. To było wprowadzenie 
parlamentarzystów w błąd. To, co się wtedy wydarzyło, wy-
wołało następującą reakcję: w roku 2011 r. w Wielkopolsce 
przeprowadzono kontrolę hodowli zwierząt futerkowych. 
I dobrze, że tak się stało, tylko że, Panie Ministrze… Kieruję 
te słowa do jednego i do drugiego z panów ministrów. Mnie 
w tej sprawie niepokoi coś innego. Dlaczego my dzisiaj 
mówimy o tym, żeby… Przecież wprowadzenie zwierząt 
futerkowych na tę listę jako zwierząt inwazyjnych oznacza 
początek końca tej branży. Dlaczego my mówimy o tym, 
żeby zlikwidować tę branżę, a nie o tym, żeby zabiegać 
o dobrostan tych zwierząt? Przecież to jest w interesie pol-
skiej racji stanu, takie jest moje zdanie w tej sprawie. Tak 
jak przed chwilą powiedziałem, tworzenie miejsc pracy 
i wzrost gospodarczy…

Mam jedno pytanie, jeżeli chodzi o zwierzęta żyjące na 
wolności. Przecież wszystko w naturze jest policzalne. Czy 
panowie ministrowie macie wiedzę, ile sztuk poszczegól-
nych gatunków zwierząt – wiem, że takie rejestry prowadzi 
Polski Związek Łowiecki – jest co roku odstrzeliwane? To 
dałoby nam obraz tego, jakie to zagrożenie stwarzają te 
krwiożercze norki, które podobno pustoszą… Ja nie wiem, 
czy populacje ptactwa, czy populacje innych zwierząt, ale 
chyba będziemy dziś o tym rozmawiać. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Wcześniej zgłaszał się pan doktor Tadeusz 

Jakubowski.
Proszę.

Kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych 
w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt 
z Kliniką na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
Tadeusz Jakubowski:
Tadeusz Jakubowski, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego.
Od ponad trzydziestu lat zajmuję się tą problematy-

ką. Hodowla zwierząt futerkowych jest to tradycja polska 
ponadosiemdziesięcioletnia, ona nie wzięła się wczoraj, 
przedwczoraj czy dziesięć lat temu. To jest tradycja naszego 
rolnictwa. Wcześniej byliśmy potentatami w produkcji skór 
nutrii, później – skór lisów, a w tej chwili rzeczywiście 
przewodzimy, jeżeli chodzi o chów i hodowlę norek i to 
w najwyższych standardach dobrostanu, w najwyższych 
standardach higienicznych. Ja myślę, że przedstawicie-
le związku zaproszą państwa senatorów i przedstawicieli 
Ministerstwa Środowiska, żeby odwiedzili kilka ferm, które 
hodują te zwierzęta i produkują skóry w najwyższych stan-
dardach światowych.

Jeżeli chodzi o zdrowie, to norka nie stanowi… W me-
diach wiele jest przekłamań. Ja jestem lekarzem weterynarii 
i stwierdzam jednoznacznie: norka nie jest źródłem jaj pa-
sożytów patogennych – a o tym się pisze – nie jest źródłem 
grzybów patogennych, nie jest źródłem groźnych wirusów. 
W uzasadnieniu jest… Nie wiem skąd pan minister czy też 
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Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Stanisław Gawłowski:

Dziękuję bardzo.
Ja w tej części wstępnej powiedziałem o tym, że ten 

projekt rozporządzenia podlega konsultacjom. Wszelkie 
uwagi, które płyną również ze strony społecznej, będą przez 
nas brane pod uwagę. To szczególnie dotyczy tych spraw 
związanych z tym klonem.

Mam nadzieję, że państwo zniosą chwilę moich osobi-
stych refleksji, którymi pozwolę sobie podzielić się z pań-
stwem. Chodzi o norkę. To nie jest tak, jak niektórzy chcieli-
by… Ja zapraszam Wysoką Komisję i wszystkich obecnych 
do Przelewic. Tylko nie wiem, czy państwo wyjdziecie 
z tego spotkania, czy mieszkańcy państwa nie zlinczują… 
Tam chodzi o to, że ktoś chce fermę norek, niezbyt ładnie 
pachnącą, ulokować w środku wsi. I takich ferm ulokowa-
nych w środku wsi jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest takich 
ferm, w których hodowcy nie przestrzegają różnego rodzaju 
norm, a lekarze weterynarii nie prowadzą w sposób właści-
wy nadzoru. Pomiędzy liczbą dopuszczalną niewymagającą 
raportu środowiskowego, a tą liczbą, która faktycznie jest, 
jest zasadnicza różnica i to więcej niż jedna.

Na te uwagi, które się tutaj pojawiły, odpowiem za chwi-
lę. Zwłaszcza ten głos: nie życzę sobie jako podatnik… Ja 
to samo słyszałem od tamtych ludzi. Oni też nie życzą sobie 
jako podatnicy, żeby tego typu fermy powstawały. Trzeba 
szukać rozwiązań, które są racjonalne. I jeszcze pół zdania 
na temat… Poza wszelką dyskusją jest to, że norka amery-
kańska nie jest gatunkiem rodzimym. Nawet jeżeli została 
ileś lat temu uwolniona do środowiska, to nie oznacza, że 
następne sztuki należy uwalniać albo pozwalać na to, żeby 
były uwalniane do środowiska. I nie toczmy w tej sprawie 
sporu. W tej sprawie są bardzo różne ekspertyzy, również 
podpisywane przez osoby, które mają tytuł profesora przed 
nazwiskiem. Ja zazwyczaj nie mam śmiałości z tego typu 
ekspertyzami jakoś szczególnie dyskutować. Bardzo bym 
chciał, żeby świat nauki w pierwszej kolejności sam się 
zebrał, przedyskutował daną sprawę i przedstawił jedno 
wspólne stanowisko. Tak, ja wiem: to jest marzenie niemoż-
liwe do zrealizowania. W związku z tym w odpowiedzi na te 
wszystkie ekspertyzy podpisywane przez profesorów, które 
mówią, że jest okej, mówię w ten sposób: znam ekspertyzy 
również podpisywane przez profesorów, które mówią, że 
nie jest okej i że trzeba coś z tym fantem zrobić.

Wracając do tej osobistej refleksji… Tak się złożyło, 
że kilka lat temu to ja podpisywałem rozporządzenie, na 
którym norki nie było. Po bardzo długiej dyskusji z mini-
sterstwem rolnictwa, w ramach której szukaliśmy jakichś 
rozwiązań… Poza tym była wtedy presja ze strony Komisji 
Europejskiej. Muszę państwu powiedzieć, że tylko dlate-
go, że to rozporządzenie podpisałem – wykonałem swój 
obowiązek wynikający z ustawy, związany z miejscem 
mojej pracy – zostałem nazwany przez wielu polityków, 
między innymi Joachima Brudzińskiego, którego wymienię 
jako jedynego, zdrajcą interesów narodowych, lobbystą 
itd. Tylko dlatego, że nie umieściliśmy na tej liście norki 
amerykańskiej… Była bardzo ostra i bardzo jednoznaczna 
wypowiedź w tej sprawie, wielokrotnie i w różnych miej-

o mniejszych gabarytach, barwne, często są jednymi z nie-
licznych roślin, które w tych warunkach mogą rosnąć.

Polski sektor szkółkarski rozwinął się bardzo w ciągu 
ostatnich dwudziestu kilku lat. W tej chwili eksportuje-
my do kilkudziesięciu krajów świata. Głównym rynkiem 
zbytu są kraje wschodnie, zwłaszcza Federacja Rosyjska. 
Większość szczepionych klonów jesionolistnych idzie na 
rynek wschodni. Jeśli ta roślina zostanie wpisana na listę 
gatunków w Polsce zakazanych, to jedyną możliwością bę-
dzie sprowadzanie jej z Niemiec i z Holandii. Oni tylko na 
to czekają… Oni zyskają rynek wschodni, na którym my się 
już umocniliśmy. Oni w tej chwili szukają różnych metod, 
żeby nas z tego rynku chociażby częściowo wykurzyć.

Mówi się tutaj o ochronie środowiska, a jednocześnie 
stwarza się zagrożenie dla tego środowiska. Proszę państwa, 
do gatunków rodzimych… do czasów Puszczy Białowieskiej 
nie wrócimy. W Polsce jest stosunkowo uboga flora i dla-
tego przybywały do nas gatunki obce – one lepiej znosi-
ły środowiska zdegradowane, a poza tym wnosiły barwę, 
wnosiły kolor, czyli coś, co wpływa na zdrowie psychiczne 
człowieka. Ograniczenie się do gatunków rodzimych powo-
duje… Spójrzmy na to, co się dzieje przy autostradzie A2. 
Były wytyczne, wprawdzie nie nakaz, ale zalecenia… Te 
zalecenia są gorliwie wykonywane, w efekcie czego więk-
szość roślin tam nie rośnie, nie przyjmuje się – ponad 90% 
zamiera. Dziesiątki, setki milionów złotych na nasadzenia 
drogowe idą w błoto. W zasadzie nikt tego nie rozlicza. Te 
klony jesionolistne, które „uciekły” do środowiska – to były 
lata czterdzieste, siedemdziesiąte – dalej się rozsiewają. 
To, co jest teraz, nie pochodzi z nowych nasadzeń. Przy 
odmianach tego zagrożenia nie ma.

Eliminujemy bardzo cenne rośliny, które powodują 
fitoremediacje, czyli oczyszczanie powietrza na terenach 
zurbanizowanych, na których żyje większość ludzi. Zielone 
rośliny wpływają relaksacyjnie na człowieka – wszyscy 
lubią przebywać wśród zieleni. Kolejna sprawa: zatrzymują 
mikropyły, a mikropyły są jednym z głównych przyczyn 
nowotworów płucnych. One są wielkości pojedynczych mi-
kronów i przenikają przez oskrzela niezatrzymywane. Poza 
tym zatrzymują niektóre zanieczyszczenia chemiczne.

Przy okazji podejmowania decyzji o wprowadzeniu 
kolejnych roślin na tę listę roślin zakazanych w Polsce, 
a czeka w kolejce kolejne ileś tam roślin… Byłem na spo-
tkaniach w generalnej dyrekcji dróg krajowych, gdzie były 
prezentowane tego typu badania biologów. Nie bierze się 
w ogóle pod uwagę kwestii oddziaływania na środowisko, 
w którym żyje człowiek. Nie bierze się pod uwagę uwarun-
kowań gospodarczych i rzeczywistego zagrożenia. I dlatego 
postulujemy – zgłaszaliśmy się zarówno do Ministerstwa 
Środowiska, jak i do ministerstwa rolnictwa – o wyłączenie 
gatunku klon jesionolistny Acer negundo z planów zaka-
zania go w Polsce. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.
Może panowie ministrowie. Który pierwszy? Może pan 

minister Gawłowski.
Proszę bardzo.
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nie ustawą odorową. Podobny problem jest w środowisku 
producentów drobiu w pewnych miejscach w Polsce. To 
wszystko się przeplata… Jak pan minister powiedział, to 
jest kwestia wyważenia tych wszystkich racji, argumentów 
za i przeciw. My jako przedstawiciele resortu rolnictwa 
przede wszystkim kierujemy się względami gospodarczy-
mi. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu ministrowi.
Jak widzę, zgłoszeń jest wiele. Ja tylko dopowiem, 

że my jako komisja dostawaliśmy pisma, w których była 
mowa o dbałości o środowisko, o odległości itd. To nie jest 
jakiś wyjątek… Ale patrzmy na całość, na przepisy, na to, 
jak dajemy funkcjonować… Dbałość o środowisko jest 
bardzo ważne i nie mamy zamiaru tutaj mówić, że tak nie 
jest. Również mieszkańcy… Ja mam tutaj pisma z powia-
tów z zachodniopomorskiego, gdzie protestowano, bo te 
fermy były lokalizowane w zbyt bliskiej odległości od… 
Trzeba więc albo jednoznacznie to uregulować, albo… 
Ludzie na przykład nie chcą wiatraków, bo mają powstać 
w zbyt bliskiej odległości. Jest wiele innych dziedzin… 
Trzeba to uregulować, ustalić. Prawodawstwo powinno być 
takie, żeby nie było wątpliwości, czy ma być to w środku 
wsi, czy… I nikt sobie nie wyobrazi, żeby w środku wsi po-
stawić fermę. To jest po prostu prawie niemożliwe, bo nikt 
w tej wsi by nie mieszkał. To jest taki odór, że to jest raczej 
niemożliwe, żeby w środku wsi… Ale jeśli takie fermy są, 
to… Trzeba określić w prawie, że odległość ma być taka 
i taka. Te normy muszą być jasno określone, żebyśmy mogli 
wspólnie żyć, bo każdy z nas chce normalnie żyć. Myślę, 
że trzeba iść w tym kierunku, szukać kompromisu.

Nie chciałbym podawać tu przykładów bardzo negatyw-
nych, bo takie zdarzają się w każdej branży. W każdym śro-
dowisku zdarzają się jakieś patologie, ale nie można z góry 
przyjmować, że wszystko jest złe. Nie można wrzucać 
wszystkich do jednego worka. Popatrzmy na całość i elimi-
nujmy złe rzeczy, które się zdarzają, na rzecz dobra całości. 
Wolałbym, że ta dyskusja była właśnie w takim duchu. 
A nie żebyśmy się przepychali, licytowali… Ten zna jedną 
fermę, drugi zna inną, a my będziemy się zastanawiać, kto 
ma rację. Takiej dyskusji na posiedzeniu komisji ja bym nie 
chciał. Zastanówmy się raczej nad tym, co zrobić, z czym 
Senat może wystąpić do ministerstwa, żeby odpowiedzial-
ny rząd mógł przygotować taką legislację, którą my jako 
parlament będziemy chcieli zaaprobować.

Proszę, pan profesor.

Kierownik Zakładu 
Hodowli Zwierząt Futerkowych 
i Drobnego Inwentarza 
w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt 
na Wydziale Nauk o Zwierzętach 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
Marian Brzozowski:
Panie Ministrze, jak widzę, zgadzamy się co do tego, że 

mamy w Polsce dwie populacje norek. Jedna to norki dziko, 
wolno żyjące, a druga – norki fermowe. Sam pan minister 

scach wygłaszana – od mediów lokalnych szczecińskich, 
przez ogólnopolskie anteny TVN24 itd. Ja nie słyszałem 
wtedy głosów tego środowiska, które dzisiaj wypowiada 
się w tej sprawie. A w tej sprawie zdarzyło się wiele innych 
rzeczy, powiedziałbym, w domenie publicznej, choćby taka, 
że samorząd województwa zachodniopomorskiego jed-
nomyślnie – powtarzam: jednomyślnie – zadecydował… 
Wiadomo, że na poziomie samorządowym są reprezen-
towane różne siły, różne środowiska, ale nikt nie miał 
w tej sprawie żadnej wątpliwości. Ten samorząd podjął 
uchwałę dotyczącą zwrócenia się do ministra środowiska 
z wnioskiem o to, żeby rozpocząć procedurę dotyczącą 
umieszczenia norki amerykańskiej na tejże liście. A więc 
gdyby rzeczywiście to wszystko było tak dobrze, to, proszę 
mi wierzyć, tych wszystkich emocji i tych bardzo ostrych 
epitetów by nie było. One się pojawiły, bo nie jest dobrze. 
Ja się odnosiłem tylko i wyłącznie do tej procedury… 
Pojawiły się głosy emocjonalne i ta moja refleksja to jest 
odpowiedź na te emocje. Jak mówię, jeśli chodzi o stronę 
formalną, to prowadzimy konsultacje, wsłuchujemy się 
w różne głosy, ale… Proszę mi wierzyć: branża sama po-
winna uderzyć się w piersi. Panie Senatorze, sama branża… 
Żeby pan nie miał najmniejszej wątpliwości… Gdyby nie 
było tych wszystkich złych przykładów polskich firm – nie 
doszukujmy się tutaj… – to pewnie tych problemów i tej 
dyskusji dzisiaj by nie było, a przynajmniej nie miałaby 
takiego emocjonalnego charakteru. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan minister rolnictwa chciałby się odnieść…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Ja w swojej wypowiedzi zawarłem nasze stanowisko. 

Tak jak pan minister powiedział, trwają konsultacje mię-
dzyresortowe. My jako resort rolnictwa stoimy na stano-
wisku – stosowny wniosek został przesłany do ministra 
środowiska… Jesteśmy przeciwni wykreśleniu…

(Głos z sali: Umieszczeniu.)
Umieszczeniu, przepraszam, na tej liście… Mówiłeś 

o umieszczeniu i stąd… Jesteśmy przeciwni umieszczeniu 
tego gatunku na liście gatunków obcych, inwazyjnych. 
Chodzi o norkę i jenota. Tak jak mówiłem, chodzi przede 
wszystkim o względy gospodarcze – o miejsca pracy, 
o kwestie utylizacji – i względy ekonomiczne oraz o rozwój 
obszarów wiejskich. Myślę, że w swojej wypowiedzi… Być 
może nie powiedziałem tego jasno, punkt po punkcie, ale, 
jak mówię, chodzi przede wszystkim o kwestie związane 
z gospodarką na terenach wiejskich.

Ja mówiłem także o tym – nie wiedziałem, co pan 
minister powie – że są także inne względy i to wszystko 
trzeba wyważyć. Tak jak powiedział pan minister czy pan 
przewodniczący, ale również i państwo, to zintegrowane 
oddziaływanie na środowisko… To jest kwestia ustawy, 
o której mówi się od kilku lat i której nie ma, zwanej potocz-
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strzelić… Ja tu wrzucam kolejny kamyk do tego ogródka. 
Kormorany nie są rodzimym gatunkiem, ale w środowisku 
występują i są ściśle chronione. Patrzmy całościowo na 
prawodawstwo w Polsce.

Pan senator Jackowski, a później pan senator 
Gruszczyński.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Z dużą uwagą przysłuchuję się tej dyskusji. Chciałbym 

podkreślić, że w tej kadencji występowałem z oświadcze-
niem do rządu w sprawie ustawy odorowej. Okazuje, że 
nie można takiej ustawy stworzyć…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No nie można, ale w państwach europejskich są re-

gulacje, które w jakiś sposób to określają. Ta sytuacja, 
ten stan prawny wobec braku planów zagospodarowania 
przestrzennego daje swobodę w lokalizacji produkcji uciąż-
liwej dla ludności w obszarach, których ona nie powinna 
być lokowana. Wspomniano tu i o wiatrakach, i o fermach 
drobiowych, które szczególnie w moim okręgu wybor-
czym, na północnym Mazowszu, funkcjonują. Wydaje mi 
się – ja tutaj popieram pogląd pana przewodniczącego – że 
potrzebne są regulacje jasno określające zasady działania. 
W tej chwili w komisji w Sejmie jest procedowany projekt 
ustawy o wiatrakach, dotyczący sposobu lokalizacji tego 
typu działalności. I w moim głębokim przekonaniu tak 
samo powinna zostać wypracowana ustawa, która cało-
ściowo by regulowała te sprawy, o których dzisiaj mówi-
my. Wówczas nie byłoby konfliktów lokalnych, między 
wójtami gmin a środowiskami lokalnymi, oskarżeń kto 
komu, od kogo, co itd.

Wracając do tej naszej dyskusji, chciałbym zapropono-
wać Wysokiej Komisji, żeby może pan senator Gruszczyński 
przygotował projekt stanowiska, które byśmy przyjęli, kie-
rowanego do obu panów ministrów, w którym komisja 
wyraziłaby swoją opinię. Jesteśmy w toku, jak pan minister 
Gawłowski podkreślił, konsultacji, w związku z czym głos 
senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęty przez 
komisję, jak mam nadzieję, w ramach jakiegoś konsensusu, 
ponad jakimiś tam politycznymi podziałami, będzie głosem 
ważnym i zostanie wzięty pod uwagę.

I zwrócę się jeszcze do ministra Gawłowskiego. 
Przelewice bardzo miło wspominam, bo sporo czasu tam 
spędzałem. Piękny ogród dendrologiczny tam jest.

(Głos z sali: Tak, piękny.)
Mam nadzieję, że w Przelewicach, które są unikatowym 

w skali kraju miejscem, uda się pozytywnie rozwiązać 
tę jednostkową sytuację, która może wpływać na opinię 
resortu ochrony środowiska. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu senatorowi.
Pan senator Gruszczyński, proszę.

Senator Piotr Gruszczyński:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.

wspomniał o tym, że w jakiejś fermie… że nie chciałby 
pan mieszkać w pobliżu. Chodziło o te słynne Przelewice. 
Ale to jest zupełnie inna… To są decyzje administracyjne 
wynikające z przepisów budowlanych, z przepisów innych, 
które mówią o tym, gdzie fermę można lokalizować, a gdzie 
nie można. To nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska 
w sensie siedlisk i rodzimych gatunków.

To są fermy, te zwierzęta są naprawdę drogie. Nie wy-
obrażam sobie, żeby któryś hodowca po to je trzymał, żeby 
mu uciekały. To jest wyjątek, to jest bardzo rzadka sprawa, 
to jest w ogóle… No, to może się zdarzyć – nikt nie powie, 
że to zdarzyć się nie może – ale nie można mówić o tym, że 
zwierzęta fermowe będą zasiedlały środowisko, bo to jest 
nieprawda. To są dwie zupełnie różne populacje, co zresztą 
wynika nawet z tej opinii ministerstwa, którą mam. Dlatego 
ja proponuję, żeby skupić się tutaj nie na wprowadzaniu 
norki, która jest obecna w środowisku… Nie traktujmy jej 
jako gatunku, który potencjalnie może zagrozić środowi-
sku. Tu jest jakaś sprzeczność wewnętrzna. W jaki spo-
sób środowisku może zagrozić coś, co jest obecne w tym 
środowisku? Ona jest obcym gatunkiem w tym środowi-
sku – zgadzam się – ale jest w nim obecna. Zastanówmy 
się nad tym, w jaki sposób ograniczyć populację wolno 
żyjących, dzikich norek w środowisku. W porozumieniu 
z Lasami Państwowymi, z Polskim Związkiem Łowieckim, 
z Inspekcją Weterynaryjną… Ja sam robiłem badania we 
współpracy z Australijczykami, którzy zastanawiali się 
nad tym, w jaki sposób ograniczyć populację lisów, które 
wchodziły na tereny podmiejskie. Przecież tam żyją także 
psy, żyją koty… Nie można strzelać, bo tam żyją ludzie. 
Szukano jakiejś metody na ograniczenie populacji tych 
wolno żyjących. A fermy? Fermy są pod kontrolą. Pan 
minister zdaje sobie z tego sprawę, ministerstwo rolnictwa 
to potwierdzi. Mamy policzone… Przed chwilą mieliśmy te 
informacje. Tak że nie musimy tworzyć nowych inspekcji 
po to, żeby liczyć te zwierzęta, które są w fermach, a to 
rozporządzenie do tego się sprowadza. Będzie się je li-
czyło, nadzorowało i kontrolowało przepływ zwierząt czy 
w efekcie zakaz przepływu zwierząt. Do tego to się spro-
wadzi. A środowisko naturalne pozostanie nietknięte – te 
zwierzęta, które żyły na wolności, dalej będą sobie żyły na 
wolności, norki czy jenoty.

Gdzieś tu przeczytałem, że norka jest zagrożeniem dla 
gronostaja czy dla wydry. No to też jest jakieś nieporo-
zumienie, bo one żyją w zupełnie innych środowiskach. 
Jak mówię, w tym duchu rozmawiajmy i pracujmy – żeby 
określić zasady ograniczenia populacji wolno żyjącej i być 
może dodatkowo uszczelnić kontrolę ferm istniejących. 
Potraktujmy to jako dwie niezależne sprawy, a nie nadawaj-
my niejako automatycznie wszystkim zwierzętom wspól-
nego mianownika. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Takich przykładów jest wiele. Komisja kiedyś była 

na wyjazdowym spotkaniu na Warmii i Mazurach, gdzie 
oglądaliśmy te kormorany. Pytanie: czy kormorany są ga-
tunkiem rodzimym, czy nie? Ile jest krzyku, ile jest wrza-
sku, ile pretensji mają do nas rybacy, że nie mogą ich od-
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dochodziło do jakichkolwiek napięć. To oczywiście nie 
oznacza, że hodowla zwierząt futerkowych jest nieskazi-
telna, dlatego zgadzam się z panem przewodniczącym: tak, 
regulacje prawne… One pozwolą panu spokojnie patrzeć 
na tych lobbystów z drugiej strony, którzy co jakiś czas 
Ministerstwo Środowiska atakują. Proszę państwa, to tyle 
na ten moment.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Ja myślę, że wniosek pana senatora Jackowskiego jest 

zasadny. Na najbliższym posiedzeniu komisji takie stano-
wisko komisji wypracujemy, jak pan senator Jackowski 
proponuje. Jeśli będzie wola, to na którymś z posiedzeń 
następnych przygotujemy taki wniosek do zaprezentowania 
komisji. Czy jest taka wola?

(Senator Piotr Gruszczyński: Panie Przewodniczący, 
nie dostałem odpowiedzi na jedno pytanie, które zadałem 
wcześniej. Ja skierowałem zapytanie do pana ministra – 
myślę, że to jest ciekawe – czy pan minister zna…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław 
Gawłowski: Znam, znam.)

(Senator Piotr Gruszczyński: Ja też znam, Panie 
Ministrze. Jestem ciekaw, czy nasze dane się pokrywają.)

Czy ktoś jest przeciw przygotowaniu takiego stanowi-
ska? Nie widzę zgłoszeń.

W związku z tym na którymś z kolejnych posie-
dzeń ustalimy i przygotujemy… Poproszę pana senatora 
Gruszczyńskiego jako inicjatora tego posiedzenia, żeby 
dołożył starań i przygotował taki projekt.

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Stanisław Gawłowski:
Dziękuję.
Mamy te dane, tylko że nie mam ich w tej chwili przy 

sobie – nie sądziłem, że będzie takie pytanie. Jeżeli te in-
formacje będą dalej interesować pana senatora, to prześle-
my… Poproszę współpracownika, żeby przesłał to do pana 
czy do Wysokiej Komisji. To są dane, które docierają do 
nas na podstawie informacji przekazywanych przez Polski 
Związek Łowiecki. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie 
zgromadzić tego typu informacje.

Odniosę się do tych kilku kwestii, które zostały tu poru-
szone przez państwa. Zacznę od kwestii ustawy odorowej, 
a później odniosę się do każdej sprawy, która się tu pojawi-
ła. W przypadku ustawy odorowej jest pewien zasadniczy 
problem. W prawie musimy określać coś, co jest mierzalne. 
Pojęcia „smród” i „zapach” są pojęciami względnym – coś, 
co dla jednych pachnie, dla innych śmierdzi. W przypadku 
związków chemicznych, które da się wyizolować – azotany, 
siarczany itd. – są odpowiednie regulacje, rozporządzenia, 
które mówią o tym, jakie są dopuszczalne normy emisji. To 
jest coś, co jest mierzalne – mamy odpowiednie urządze-
nie, którym mierzymy i wiemy, że na przykład nastąpiło 
przekroczenie. A coś, co jest niemierzalne… Nie da się 
tego zrobić i w zasadzie nikt tego nie robi, chyba z jednym 

Dziękuję za ten głos i za głos pana przewodniczące-
go, bo też uważam, że tej sprawy nie należy regulować 
rozporządzeniem, które zamyka pewne możliwości, ale 
zdecydowanie w ramach ustawy. Polemika nie powinna 
polegać na tym, że coś likwidujemy, tylko na tym, że coś 
ulepszamy. I taką drogą powinniśmy iść. Zdecydowanie 
ustawa… To po pierwsze.

Po wtóre, w mojej ocenie, Panie Ministrze – kieruję te 
słowa do pana… Ja panu po części współczuję, bo pamię-
tam tę polemikę sprzed lat i pamiętam ataki na pana, ale 
muszę panu powiedzieć, że w Polsce…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, te ataki na pana.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ja teraz staję po pana stronie, bo ja pana rozumiem. 

Panie Ministrze, ja uważam, że w polskim parlamencie… 
Czas na odwrócenie ról. To nie może być tak, że polityk, 
który prezentuje cele polityczne rządu – wzrost gospodar-
czy oraz tworzenie miejsc pracy – zaczyna się tłumaczyć 
w obronie przed atakami innych polityków, którzy zarzu-
cają mu, że jest lobbystą. A może to druga strona lobbuje, 
ma w tym jakieś interesy? Czy nie należy wreszcie tego 
odwrócić? Dlatego dzisiaj postanowiłem swoją wypowie-
dzą wyraźnie zaakcentować moje stanowisko. Zaczynam 
dostrzegać, że polscy politycy zaczynają się bać mówić 
o pewnych kwestiach, które doprowadzają do tego, że na-
ruszane są interesy tak zwanych zielonych.

Panie Ministrze, moim zdaniem użył pan argumen-
tów, które są niezwykle nietrafione. Jeśli uważa pan, że… 
Przedstawiał pan, że gdzieś w centrum wsi powstała czy 
miała powstać hodowla zwierząt futerkowych. Ja uważam, 
że są regulacje prawne, które… Może pójdziemy tą dro-
gą i likwidujemy hodowle trzody, bo one wydają jeszcze 
mocniejszy odór? Jeżeli chcemy te gatunki wprowadzać 
na listę gatunków inwazyjnych… Powinniśmy na tę listę 
wprowadzić także strusia. Przecież takie hodowle w Polsce 
są. No, Panie Ministrze, idziemy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Są, są… W powiecie gnieźnieńskim jest taka hodowla, 

widziałem ją.
Panie Ministrze, nie można generalizować, bo wpad-

niemy we własną pułapkę.
Panie Ministrze, kolejna sprawa. Co jakiś czas pol-

skie media pokazują zabiedzone konie, które nie są dokar-
miane, bo ktoś nie jest w porządku, jest nieuczciwy i o te 
konie nie dba. No to może należałoby zakazać w Polsce 
hodowli koni? No, nie możemy iść w takim kierunku… 
Argumenty, które pan przedstawia, po prostu się nie bronią, 
Panie Ministrze.

Ja myślę, Panie Ministrze, że warto byłoby wysłać za-
pytania do tych samorządów, w których działają hodowle 
zwierząt futerkowych. Pan przedstawił przykład, jak my-
ślę, bardzo skrajny, na „nie”. Ale ja mam na piśmie, Panie 
Ministrze… W związku z wydarzeniem z 2010 r., o którym 
dzisiaj mówiłem, skierowałem zapytania do przedstawi-
cieli kilku gmin. I muszę panu powiedzieć… Ja to mogę 
panu udostępnić, dostanie pan ode mnie tę dokumentację. 
Informuję pana, że w odpowiedzi na zapytania, które ja 
skierowałem – to były powiaty wrzesiński i gnieźnień-
ski – nie przedstawiono ani jednego przypadku, jakoby 
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uwolniony do środowiska naturalnego nie zagrozi rodzi-
mym gatunkom, Panie Senatorze. I parę innych gatunków 
też nie. I proszę z tego nie drwić. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Może to ten mój przykład, że kormoran stał się rodzi-

mym gatunkiem… Jest u nas chroniony. Można by poda-
wać tu jeszcze wiele takich przykładów. Nie chodzi jednak 
o to, żebyśmy się sprzeczali na temat takiego czy takiego 
gatunku, Panie Ministrze…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Rzeczywistość się zmienia i trzeba uwzględniać pewne 

nowe elementy.
Jeszcze jedno zdanie. My nie mówimy o działaniu pra-

wa wstecz, tylko zmieniamy normę. Za chwilę, na kolejnym 
posiedzeniu komisji, będziemy rozmawiać na temat…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…węglowodorów aromatycznych. W tym przypadku 

określona norma powoduje, że to prawo działa wstecz, bo 
niejako eliminuje się wszystkich tych, którzy produkują 
niezgodnie z normą. Może się więc zdarzyć, że pewne 
określone zasady w pewnym sensie działają wstecz, no bo 
wszystko to, co jest zgodne z normą…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ja mówię na przykładzie rolnictwa. Za chwilę, na dru-

gim dzisiejszym posiedzeniu wrócimy do tego tematu.
Pan senator jeszcze nie zabierał głosu.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja bym chciał się dowiedzieć więcej o tej produkcji, 

o tych problemach. Może by się wypowiedzieli związkow-
cy czy też Inspekcja Weterynaryjna? Jak pan przewodniczą-
cy mówił, na sali jest również przedstawiciel NIK. Czy są 
jakieś problemy z tymi hodowlami? A może tak naprawdę 
to nie ma problemów? Rozmawiamy tutaj o rozporządze-
niu, o hodowlach, ale ja muszę przyznać, że nie za bardzo 
orientuję się, jak ta sytuacja dzisiaj wygląda. Jeżeli można 
byłoby jeszcze na tym posiedzeniu dowiedzieć się czegoś 
więcej… Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan prosił o głos, też po raz pierwszy.

Wiceprezes Zarządu 
Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Zwierząt Futerkowych 
Rajmund Gąsiorek:
Dzień dobry państwu. Ja jestem hodowcą i rolnikiem 

od lat trzydziestu ośmiu. Z tego, co tu słyszę, to…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Moje nazwisko Rajmund Gąsiorek, jestem 

z Wielkopolski, z powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. 
Jestem nie tylko rolnikiem hodowcą zwierząt futerkowych, 

wyjątkiem, ale pewności stuprocentowej nie mam. Chyba 
w jednym z krajów, ale nie w Europie, pracują specjalni, 
licencjonowani kiperzy, którzy wąchają i sprawdzają, czy 
to jest smród, czy zapach. I na tej podstawie podejmuje się 
decyzje na przykład o zamknięciu… To jest bardzo subiek-
tywne i my nie chcemy takiego rozwiązania wprowadzać do 
prawa polskiego, krajowego. To byłby ogromny obszar do 
nadużyć i różnych innych historii. No ale, jak mówię, jest 
problem ze zdefiniowaniem pojęć „smród” i „zapach”.

Przelewice były jedynie przykładem. Takich miejsco-
wości znam dużo więcej. Powtarzam, że to było poza… 
Ja powiedziałem, że sobie pozwolę na osobistą refleksję 
– usłyszałem kilka głosów o charakterze emocjonalnym – 
właśnie dlatego, że w zależności od sytuacji jestem oskar-
żany: raz o złe intencje i o chęć zabicia branży; raz o złe 
intencje i narażanie ludzi na smród. I podatnicy żądają ode 
mnie wprowadzenia tegoż rozporządzenia. Muszę państwu 
powiedzieć, że jedni i drudzy popełniają jeden zasadniczy 
błąd. Ten błąd związany jest z tym, że jest powszechne 
przekonanie, iż to rozporządzenie jest albo lekarstwem 
na wszystkie problemy, albo zagrożeniem, że nie będzie 
można prowadzić hodowli. Otóż ani jedna ani druga in-
formacja nie jest, proszę państwa, prawdziwa. Powtórzę: 
ani jedna, ani druga nie jest prawdziwa. To rozporządzenie 
wprowadza różnego rodzaju ograniczenia zwłaszcza dla 
tych, którzy będą chcieli na nowo uzyskać różnego rodzaju 
zgody. Natomiast ci, którzy funkcjonują… Ja nie znam 
takich przepisów, które… Konstytucja dość jednoznacznie 
o mówi o tym, że prawo nie może działać wstecz. A więc 
nawet gdybyśmy bardzo się starali, to i tak nie za bardzo 
moglibyśmy zadziałać wstecz. Oczywiście różnego rodzaju 
ograniczenia się pojawią.

Jeśli chodzi o te emocje i oskarżenia, to proszę pamiętać, 
że i na początku, i na końcu tego procesu najważniejsi są 
ludzie: zarówno ci, którzy prowadzą biznes – ja absolutnie 
tego nie lekceważę i mam świadomość, jak bardzo ważne 
jest wspieranie przedsiębiorców działających w obszarze 
rolnictwa – jak i ci, którzy wprawdzie działań biznesowych 
nie prowadzą, ale cierpią z powodu tej działalności i od-
czuwają w związku z nią różnego rodzaju niedogodności. 
Powtarzam: to nie jest element wynikający z tego rozpo-
rządzenia; to jest zupełnie inna historia. Spotykałem się 
swego czasu, Panie Senatorze, żeby pan wiedział, z przed-
stawicielami branży i prosiłem, żeby tego nie lekceważyć, 
tylko naprawdę zająć się sprawą. Tylko że te moje prośby 
spełzły na niczym… Efekt jest jedynie taki, że dzisiaj co 
niektórzy się obudzili i wiedzą, że coś trzeba z tym fantem 
zrobić, że tak dłużej być nie może.

Na sam koniec prośba. Uprzejmie i bardzo grzecznie 
– nie ma tu żadnej złośliwości – proszę wszystkich bez 
wyjątku, żeby wszystko to, co jest zapisane w polskim 
prawie, traktować poważnie, nie lekceważyć. Nie mówmy 
w jakichś żartach czy z półuśmiechem, że struś, że kura, 
a może koń, a może kogut… Otóż jeżeli rozporządzenie 
odczyta się właściwie, tak jak ono jest napisane… To roz-
porządzenie ma taki tytuł: rozporządzenie w sprawie listy 
roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrażać 
rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym. Być 
może ja mam za małą wiedzę, ale wydaje mi się, że struś 
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Dobrze, dajmy szansę panu profesorowi. Jak rozumiem, 
pan zakończy… To będzie ostatni głos w dyskusji. A póź-
niej głos zabierze pan minister.

Proszę.

Kierownik Zakładu 
Hodowli Zwierząt Futerkowych 
i Drobnego Inwentarza 
w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt 
na Wydziale Nauk o Zwierzętach 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
Marian Brzozowski:
Pan minister powiedział, że nie ma jeszcze takich osta-

tecznych decyzji w związku z tym rozporządzeniem. Ale 
jeśli sięgniemy do ustawy o ochronie przyrody, to zauwa-
żymy, że tam jest bardzo wyraźnie napisane, iż zezwolenie 
na przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie 
do sprzedaży i zbywanie gatunków, które są na liście, wy-
daje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska. 
Za każdym razem…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Mało tego, tu jest powiedziane, że może odmówić 

wydania zezwolenia, jeśli uzna, że stworzy to zagrożenie 
dla środowiska. To jest uznaniowe: uzna albo nie uzna. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu profesorowi.
Proszę, Panie Senatorze Piotrze Gruszczyński.

Senator Piotr Gruszczyński:
Ja bardzo krótko, do pana ministra. Panie Ministrze, 

jeżeli tą wypowiedzią o strusiach jakoś pana uraziłem, to 
przepraszam. Nie taka była moja intencja. Teraz tak cał-
kiem poważnie… Ja państwa zapewniam, że jeżeli z tym 
rozporządzeniem stanie się to, co ma się stać… Ja się 
zgadzam z przedmówcą, że to będzie poważny problem. 
Interpretacja urzędnicza – patrz: kontrole organów – jest 
tak różna… To będzie po prostu tragedia. Co do tego nie 
mam najmniejszych wątpliwości. To uznaniowość będzie 
tutaj decydowała.

Proszę państwa, jeżeli to się stanie, to ja już dzisiaj 
mówię, że następna branża, która zostanie zaatakowana, to 
będzie hodowla drobiu, ponieważ jest to branża, w której 
jesteśmy dziś numerem jeden w Europie. Żebyśmy sobie 
zdawali sprawę… Jeżeli będziemy robić ustępstwa w ob-
szarze rolnictwa, co do poszczególnych jego gałęzi, to 
następną, w którą nastąpi uderzenie, będzie drobiarstwo, bo 
to jest w czyimś interesie. Dziękuję bardzo za możliwość 
wypowiedzi.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Rozumiem, że to już ostatni głos w dyskusji.
Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo cenny głos… 

Cieszę się, że pan senator Piotr Gruszczyński podnosi w na-

ale i, powiedziałbym, takim rolnikiem prawdziwym, który 
sieje i orze. Mamy też dużą hodowlę bydła mlecznego.

Przysłuchuję się tej dyskusji… Chciałbym wiedzieć, 
ilu z państwa w ogóle było w pobliżu fermy czy na samej 
fermie – pan tu bardzo trafnie zwrócił na to uwagę – żeby 
się zapoznać z tym tematem troszkę bardziej. Skoro mamy 
podjąć jakieś poważne decyzje, a ja myślę, że to są poważne 
decyzje… Jak pan senator Gruszczyński mówił, bardzo 
dużo ludzi w Polsce żyje z tej branży. Jest to branża z tra-
dycją, można powiedzieć, stuletnią. Ja bym chciał senacką 
komisję rolnictwa zaprosić na moje fermy. Są tam i stare 
fermy, trzydziestoletnie i ponadtrzydziestoletnie, i nowo 
wybudowane. Chodzi o to, żebyście państwo sami to zo-
baczyli, ocenili, osądzili.

Powracając do tego, jak to wszystko się zaczęło… Ja 
znam tę branżę od lat kilkudziesięciu i mogę powiedzieć, 
że w niej był zawsze spokój, dopóki nie zaczęliśmy być 
znaczącymi producentami na świecie. W poprzedniej ka-
dencji parlamentu zgłosiłem taką ideę: tysiąc rodzinnych 
ferm po tysiąc, dwa tysiące matek. No i nasi konkurenci ze 
Skandynawii sobie to szybko przeliczyli… Pamiętam, że 
pan senator Chróścikowski uczestniczył w tej konferencji, 
tak jak jeszcze kilka innych osób, które tu widzę. Nasi kon-
kurenci ze Skandynawii sobie policzyli, co to będzie – a to 
było do osiągnięcia w ciągu kilku lat; od tego momentu 
nastąpił rozwój naszej produkcji – no i zaczęli nas po prostu 
zwalczać, tak jak inne kierunki naszego rolnictwa. Są takie 
różne wrzutki, one się powtarzają co jakiś czas… A teraz 
jesteśmy tutaj i jest taka dyskusja. Te zwierzęta… Mamy 
zresztą grant rządowy, który już prawie jest na ukończeniu. 
Widzimy wielki rozdział między norką hodowlaną a norką 
dziko żyjącą, ale to nie mnie się wypowiadać na ten temat. 
Są od tego naukowcy, którzy kilka lat badali tę sprawę. My 
to opublikujemy, nagłośnimy… Mnie się wydaje, tak jak tu 
pan profesor Brzozowski powiedział, że trzeba oddzielić tę 
norkę dziko żyjącą w przyrodzie… I tu jest duże pole do 
popisu dla łowiectwa. Przecież wszystkie zwierzęta w lesie 
są policzone. Wiemy, ile jest tych zwierząt. Myśliwi mogą 
nadwyżkę tych zwierząt odłowić, upolować, można to wy-
eksportować… Oczywiście jeśli faktycznie te zwierzęta 
tam są. Ja jestem myśliwym od kilkunastu lat i jeszcze 
nigdy nie widziałem norki w lesie. Jestem z Wielkopolski, 
gdzie jest wielka populacja zwierząt hodowlanych, gdzie 
jest dość duża produkcja fermowa, w związku z czym po-
winno być tych zwierząt dużo. Do 10 marca łowiectwo 
polskie podliczy wszystkie zwierzęta – to jest tak zwana 
inwentura pogłowia, które żyje w lesie. Zwrócimy uwagę 
na to, ile jest tych norek dziko żyjących, kto pomaga… że 
one robią takie wielkie straty w przyrodzie… Nie będę się 
rozgadywał. Zapraszam komisję do nas. Chodzi o to, żeby 
to zobaczyć, żeby to było namacalne. Jesteśmy dzisiaj, 
można powiedzieć, najnowocześniejsi na świecie i tego 
nam wszyscy zazdroszczą. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś chciałby po raz pierwszy zabrać 

głos?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panom ministrom. Dziękuję osobom towarzy-

szącym panom ministrom, jak również innym zaproszonym 
gościom. Wyczerpaliśmy… Omówiliśmy te dwa punkty 
porządku obrad.

(Rozmowy na sali)
Jeszcze kwestie organizacyjne. Jeśli można panów se-

natorów na chwilę zatrzymać…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Bardzo bym prosił o pozostanie na sali. Wszystkim 

gościom bardzo dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym 
posiedzeniu komisji rolnictwa.

(Rozmowy na sali)
Jeśli można, to poprosiłbym o chwilę ciszy. Panowie 

Ministrowie, ja pozwalam na długą debatę, ale nie tutaj, bo 
komisja chce dalej pracować. Na korytarzu…

Szanowni Państwo, kilka spraw organizacyjnych. 
Musimy określić plan pracy naszej komisji. Chciałbym, 
aby państwo senatorowie zgłaszali wnioski… Mamy już 
luty. Na najbliższym posiedzeniu powinniśmy przyjąć plan 
pracy na ten rok. Różne ciekawe inicjatywy… Zgłaszajcie 
państwo swoje propozycje. Jeśli ktoś może to zrobić teraz, 
to bardzo proszę, a jeśli nie, to na piśmie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Widzę wśród nas pana europosła Wojciechowskiego. 

Miło mi, że pan poseł jest na posiedzeniu naszej komisji.
Jak mówiłem, bardzo bym prosił o te wnioski.
Poza tym jest propozycja, żebyśmy zorganizowali po-

siedzenie na następujący temat: mikroinstalacje odnawial-
nych źródeł energii i słoneczne dachy – szansa na dom tani 
w eksploatacji i przynoszący dochód. To jest inicjatywa 
państwa senatorów i jeśli jest taka wola… Byłoby to po-
siedzenie wspólne z komisją budżetu…

(Głos z sali: Oraz z Komisją Gospodarki Narodowej 
i Komisją Środowiska.)

…komisją gospodarki i Komisją Środowiska. 
Odnawialne źródła energii, które można wykorzystywać 
w swoich gospodarstwach… To jest temat nośny. Jeśli jest 
taka wola, no to będziemy już mieli jeden punkt.

Jeśli są jakieś inne propozycje, to proszę o ich zgła-
szanie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Pan senator Błaszczyk chciałby coś zgłosić?
(Głos z sali: Teraz?)
Jeżeli ktoś ma to przygotowane, to proszę odczytać. My 

tu zapiszemy… A jeśli nie, to na piśmie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Na piśmie? Dobrze, Panie Senatorze.
Czy są jakieś inne uwagi? Skoro nie ma, to dziękuję 

państwu. Przypominam, że o godzinie 14.00 mamy kolejne 
posiedzenie komisji.

(Głos z sali: W tym samym miejscu?)
Tak, w tej samej sali.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.

szej komisji rolnictwa tak poważne problemy. Pamiętajmy, 
że jesteśmy krajem rolniczo-przemysłowym, a nie prze-
mysłowo-rolniczym. Pamiętajmy, że największy eksport, 
największy dochód, co rząd bez przerwy, do znudzenia 
powtarza… Wyniki, jakie mamy w eksporcie, pokazują… 
Pan senator wyraźnie potwierdza to, co ja już wielokrotnie 
mówiłem. Brońmy rodzimego przemysłu rolno-spożywcze-
go i hodowli, bo to jest ważne. Gospodarka nie przetrwa, 
jeśli zniszczymy to, co jest najważniejsze, czyli rolnic-
two, które jest oparte na hodowli roślin, hodowli zwierząt 
i przetwórstwie. To była i jest najsilniejsza branża w Polsce 
i musimy o nią dbać. Dzisiejsze spotkanie komisji idzie 
w kierunku… Nie wygaszać, nie wykańczać, ale stosować 
takie rozwiązania prawne, zgodne z prawodawstwem nie 
tylko unijnym, ale i światowym… Bo dzisiaj istnieją róż-
ne normy, WTO itd. Starajmy się, aby nie wylać dziecka 
z kąpielą, jak to czasami bywa.

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Stanisław Gawłowski:

Dziękuję bardzo.
Absolutnie nie czuję się urażony z powodu tej wypo-

wiedzi o strusiu. Może struś czuje się urażony.
Pan profesor zacytował tutaj… Bardzo się z tego cie-

szę. Ja powinienem to zrobić; pan profesor mnie wyręczył. 
To nie jest tak, że regionalny dyrektor ochrony środowiska 
wydaje decyzje na podstawie uznaniowej. On ma mnóstwo 
różnych wytycznych w bardzo różnych obszarach, rapor-
tów itd. Ten zapis pozwoliłby na to, żeby choćby w przy-
padku takich Przelewic i tego parku dendrologicznego, 
o którym mówił jeden z panów senatorów, regionalny 
dyrektor ochrony środowiska miałby podstawy do stwier-
dzenia: nie wyrażam zgody na lokalizację tego obiektu 
w bezpośrednim sąsiedztwie parku dendrologicznego. 
Albo: nie wyrażam zgody na lokalizację w bezpośrednim 
sąsiedztwie siedzib ludzi, przy parku narodowym albo na 
obszarze Natura 2000. Nawet gdybyśmy chcieli tego typu 
rzeczy robić… Takie tereny to jest jakieś 20% terytorium 
kraju. Na 80% ciągle można by było realizować inwesty-
cje. To byłby ten instrument, o którym co niektórzy tutaj 
mówili. Jedyny instrument, który ma minister środowiska. 
Jeżeli tego instrument nie będzie… To ja przepraszam bar-
dzo, ale wtedy albo minister rolnictwa, albo… Trzeba ten 
proces ucywilizować. Proszę nie lekceważyć tej sprawy. 
Dzisiaj będziecie państwo w sposób emocjonalny poru-
szać poszczególne kwestie, a jutro i tak cała ta sprawa 
wróci. To jest poważny problem, który dotyczy wielu 
miejsc w Polsce, i ten problem trzeba naprawdę rozwią-
zać, a nie udawać, że on istnieje i cementować swoje 
pozycje na zasadzie „my nie popuścimy”. Taka postawa 
spowoduje, że to wahadło kiedyś bardzo mocno przechyli 
się w przeciwną stronę, ze szkodą dla środowiska. To tyle 
na koniec.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 30)
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