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W imieniu Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników
protestujemy przeciw wprowadzeniu ustawy, procedowanej aktualnie przez Senat

Rzeczpospolitej Polskiej, która przewiduje zakaz hodowli zwierząt na futra, społeczną kontrolę
warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach
rozrywkowych i widowiskowych, zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięzi określeniuV

minimalnych wymiarów kojców oraz ograniczenie możliwości uboju rytualnego.

Projekt ten, tzw. „Piątka dla zwierząt”, wpłynie negatywnie na płynność ekonomiczną
gospodarstw rolnych, pogorszy sytuację gospodarstw rodzinnych. Takie rozwiązanie zmniejszy
znaczenie polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza mięsa wołowego i drobiowego.

Ograniczenie uboju religijnego jest ekonomicznie szkodliwe dla polskiej gospodarki
i w żaden sposób nie poprawi dobrostanu zwierząt, a pogorszy go, gdyż zwierzęta będą musiały

pokonać setki kilometrów W transporcie do miejsc uboju poza granicami kraju.
Ubój wołowy i drobiowy na potrzeby religijne jest istotnym elementem napędzającym rozwój
polskiego rolnictwa i sektora mięsny, przez co jesteśmy konkurencyjni na rynku Unii
Europejskiej oraz na rynkach poza unijnych. Wprowadzenie prawa zakazu uboju na potrzeby
religijne uderzy przede wszystkim w małe gospodarstwa rolne, gdyż to od nich pochodzą
zwierzęta eksportowane na potrzeby religijne.

Wprowadzenie zakazu uboju religijnego stwarza więc realne zagrożenia dla
interesów ekonomicznych państwa i polskiej wsi, szczególnie:
- bankructwo i likwidację wielu tysięcy gospodarstw rolnych (zwlaszcza, ze resort namawiał
rolników na przekwalifikowywanie się z hodowli trzody chlewnej na bydło mięsne, w związku
z wirusem ASF) i utratę znaczącej części dochodów polskich rolników.
- rynek eksponowy polskich firm przejmą zachodnie (głównie francuskie i niemieckie) zakłady

mięsne;
- straty dla budżetu państwa z podatków z tytułu przychodów od firm i od ludzi sięgną
miliardów złotych;
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Podobne straty poniesie także polska branża drobiarska. Polskie drobiarstwo jest liderem
w Unii Europejskiej. Nawet nieduża Zmiana rynkowa pociągnie za sobą natychmiastową redukcję
Zatrudnienia w drobiarstwie, które już jest w kryzysie, związanym z zamknięciem rynków ze względu

na panująca pandemię.

Rolnictwo to system naczyń połączonych, dlatego też zamknięcie hodowli zwierząt futerkowych

wpłynie negatywnie na sektor drobiarski i wołowiny gdyż zwierzęta te zużywały około 700 tys.

ton produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego miedzy innymi

z drobiui bydła. W związku z tym ww. dwa strategiczne sektory polskiego rolnictwa

jedną nieuzasadnioną decyzją zostaną podwójnie ukarane za swój rozwój i działalność na rzecz

wspólnego dobra jakim jest rozwój naszej Ojczyzny.
Likwidacja hodowli zwierząt futerkowych, spowoduje ekspansję zachodnich firm utylizacyjnych do

naszego kraju, które zastąpią skarmianie odpadów z hodowli drobiu na tych fermach.

Zwiększenie uprawnień organizacjom społecznym, które bedą mogły spowodować to, że rolnik straci

inwentarz z powodu decyzji osób, które nie mają odpowiedniego wykształcenia oraz nie znają się na
hodowli zwierząt gospodarskich. Może przez to też dojść do wielu nadużyć
z ich strony przy interpretacje nowych przepisów prawa.

W przypadku zakazu utrzymywania psów na uwiezi w sposób stały uważamy, że zapewnienie kojca do
20m2 będzie często niemożliwe, zarówno ze względów ekonomicznych jak i technicznych. Jednocześnie
może Wpłynąć na zwiększenie ilości tzw.: „wałęsających psów”, co VVz kolei będzie bezpośrednim

zagrożeniem dla człowieka i innych zwierząt.

„Piątka dla zwierząt” jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i likwiduje bardzo ważną dziedzinę
eksportu, gospodarki, rolnictwa, ponadto Ustawa ta nie była wcześniej konsultowana z rolnikami

reprezentowanymi przez organizacje społeczne.

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników jest przeciwny procedowaniu w takim

kształcie i wprowadzeniu do polskiego prawa przedstawionej propozycji.
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