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Krajowy Związek Hodowców Szynszyli z 
siedzibą w Myślenicach 

Myślenice, 18 09 2020 r 

Szanowny Pan Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki 

Stanowisko Krajowego Związku Hodowców Szynszyli w 

sprawie 1 stawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 

niektórych innych ustaw 

Krajowy /wiązek Hodowców Szynszyli z niepokojem obserwuje postępujące prace legislacyjne zmierzające do 

wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych Współcześnie Polska zajmuje II miejsce w Europie (po Danii) 

pod względem wielkości produkcji skór futerkowych. Gatunkiem hodowanym w największej ilości są norki, jednak 

produkcja futrzarska obejmuje tez inne gatunki wymienione w Ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich (Dz.U. 2007 nr 133 poz 921) Wśród nich znajdują się również szynszyle, w przypadku których nasz 

Kraj jest światowym liderem zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, o czym świadczą trofea 

zdobywane na wystawach zwierząt. 

Wśród działających w Polsce ferm zwierząt futerkowych około 200 to fermy szynszyli. Mają one charakter 

małych i średnich rodzinnych gospodarstw, dających również zatrudnienie osobom z małych miejscowości Chów 

szynszyli odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych o regulowanym klimacie, w warunkach zbliżonych do 

domowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem wysokich standardów dobrostanu. 

Hodowla szynszyli w Polsce odbywa się pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, co gwarantuje 

wysoką jakość utrzymywanych zwierząt, a odmiana szynszyla beżowa objęta jest Programem Ochrony Zasobów 

Genetycznych Zwierząt Gospodarskich nadzorowanym przez Instytutu Zootechniki -P1B. Obydwie instytucje swą 

naukoyyą pozycją i autorytetem gwarantują wysoką jakość warunkóyy utrzymania zwierząt i ich wartością pod 

względem fenotypowym jak i genetycznym. Należy podkreślić, ze dziko żyjące szynszyle są zagrożone wyginięciem. 

Zostały wpisane do Czerwonej Księgi przez Międzynarodoyyą Unię Ochrony Przyrody, a polskie hodowle fermowc 

szczególnie odmiany standard są podstawową rezerwą genetyczną dla reintrodukcji tego gatunku. 

Szynszyle, podobnie jak wyłączone z procedowanej ustawy króliki, są zwierzętami roślinożernymi Wpływ obu 

tych gatunkóyy na środowisko naturalne jest znikomy, więc nie ma podstaw aby likwidować 
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hodowle szynszyli, która nie była nigdy przedmiotem sporu ze społeczeństwem. 

Po wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, światowy popyt na ich skóry dalej 

będzie istniał. Skorzystają na tym inne kraje, na pewno Dania, Litwa. Węgry i Rumunia w UE, ale także 

Ukraina, Armenia, Mołdawia, Kazachstan, Rosja, gdzie hodowle funkcjonują i zdecydowanie będą się 

rozwijać. Stracą polscy rolnicy. 

Krajowy Związek Hodowców Szynszyli zdecydowanie domaga się utrzymania hodowli szynszyli, z 

poszanowaniem obowiązujących przepisów krajowych i unijnych dla zachowania dobrostanu zwierząt. 

I Podane wyżej fakty skłaniają nas do wniosku generalnego; 

Należy zachować hodowlę szynszyli i wyłączyć ją z procedowanej Ustawy, na równi z 

królikami. 

I I Jeżeli treść ustawy nie ulegnie zmianie (wniosek powyżej) składamy wnioski szczegółowe; 

1 Określenie wielkości odszkodoyvań dla hodowców liczonych według poniesionych kosztóyy 

związanych z wyposażeniem fermy, ilością szynszyli, zaciągniętych kredytów w tym na modernizację 

gospodarstw, poniesionych strat z okresu vacatio legis. 

2. Określenie ."odszkodowanie dla przemysłu futrzarskiego" jest określeniem ogólnym, nieprecyzyjnym, 

niesatysfakcjonującym hodowców Gdzie tu jest rolnik - hodowca z działów specjalnych, nie 

przedsiębiorca? Wysokość odszkodowania powinna być na poziomie europejskim na wzór 

Niderlandów czy Norwegii. 

3. Roczny okres vacatio legis jest nie do przyjęcia w hodowli szynszyli!!! Okres uśmiercania norek trwa 

od listopada do lutego, okres krycia - marzec. U szynszyli krycie przebiega cały rok, podobnie wykoty, 

uśmiercanie przez 12 miesięcy. Roczny termin to niehumanitarne wybijanie stad i ewidentne straty dla 

hodowcy. Dla humanitarnego traktowania zwierząt musi on być wydłużony od 3-4 lat. 

4. Kładziemy największy nacisk na odszkodowania, ponieważ hodowcy mają rozpoczęte inwestycje, 

zaciągnięte wieloletnie kredyty do spłacenia, a pandemia Covid-19 wpłynęła niekorzystnie na rynek 

skór. 

5. Zwracamy uwagę na los hodowców, którzy prowadzą fermę przez wiele lat i brakuje im lat pracy do 

emerytury. 

Liczymy na zrozumienie i na pomoc dla całego środowiska hodowców szynszyli. 

Z wyrazami szacunku 

Adam Borkowski Prezes KZHS 


