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A P E L  

 do SENATORÓW  Rzeczpospolitej Polski 
ws. ustawy o ochronie zwierząt 

 

Podczas III Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi”, które odbywało się 

osiem dni temu, Premier podkreślał: „Polskie rolnictwo to polska racja stanu”, dodał, że  

w tym roku, kiedy cały świat został dotknięty epidemią, jeszcze bardziej zdajemy sobie z tego 

sprawę. Premier zaznaczył: „W takim roku polskie rolnictwo to także europejska racja stanu”. 

Wdzięczność polityków podczas spotkania wręcz kipiała z ust mówców. 

„Wdzięczni” polskim rolnikom posłowie „załatwili” rolnictwo jednym podniesieniem ręki  

i przyjęciem - bez żadnych konsultacji, bez wysłuchania organizacji rolniczych w tym 

samorządu rolniczego - w nocy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. 

Tempo prac zawrotne! 15. Września z Kancelarii Sejmu wychodzi do opiniowania projekt 

ww. ustawy i dwa dni później bez niezbędnych analiz prawnych i ekonomicznych, bez 

wskazania skutków gospodarczych oraz wysłuchania głosu rolników, hodowców  

i przetwórców ustawa jest przyjmowana, a kipiąca w posłach „wdzięczność” dziś topi 

polskich rolników. Rolnicy nie potrzebują takiej wdzięczności tylko rozsądku, ładu  

i równowagi, wypracowanych w dialogu. 

Może to za ostre słowa! Może zbyt mocne sformułowania! Może nie ten ton! 

A może nie?! Może musimy inaczej mówić aby zaczęto nas słuchać?! 

 

Szanowni Senatorowie 
Przyroda  jest  najlepszym nauczycielem, gdyż zawsze dąży do zachowania ładu i równowagi. 

Nie marnuje energii i funkcjonuje dzięki współpracy zależnych od siebie ogniw. Dzisiaj 

ważne ogniwo w łańcuchu zależności społecznej zawiodło i doprowadzi do ogromnej tragedii 

polskich rolników i znacznej części polskiego społeczeństwa.  

Apelujemy do Was, Panie i Panowie Senatorowie o nie przyjmowanie ustawy o ochronie 

zwierząt w uchwalonym przez Sejm brzmieniu. 

Apelujemy o wysłuchanie głosu rolników, których ustawa dotyczy, a w tej wersji po prostu 

zniszczy. To nie są tylko hodowcy, to są wszyscy rolnicy uprawiający rośliny na pasze. Nie 

mówimy tu o wąskiej wyspecjalizowanej grupie, tylko o ogromnej liczbie gospodarstw, 

tworzących podstawy naszej gospodarki.  

Apelujemy o dogłębną analizę i racjonalność podejmowanych decyzji. Sprawy tej wagi, gdzie 

w gospodarstwach procesy produkcyjne trwają latami nie mogą być kształtowane  w dwa dni 

pod osłoną nocy... 

Przekazujemy do Państwa wiadomości stanowisko Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej  

z 14 września 2020 roku dotyczące przestawionego projektu ustawy o ochronie zwierząt, 

które jest głosem zbulwersowanych dolnośląskich rolników.  

Zostawmy szumne hasła! Nie pozwólmy grać na emocjach społeczeństwa! Nie róbmy aren  

z organów rządu! Nie doprowadzajmy do stawiania kos na sztorc! Szukajmy razem racji stanu! 
 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

                W imieniu Zarządu 

P r e z e s 

                                                                                  Dolnośląskiej Izby Rolniczej 

 
Leszek Grala 

Wrocław, dnia 21 września 2020 roku                            
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