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Opinia ws ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych 

innych ustaw uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 17. 

posiedzeniu w dniu 18 września 2020 r. 

 

 

Nasza Koalicja zrzesza kilkadziesiąt lokalnych społeczności sprzeciwiających 

się fermom przemysłowym zlokalizowanym w bliskim sąsiedztwie siedzib 

ludzkich. Intensywny rozwój branży futrzarskiej w Polsce rozpoczął się 

stosunkowo niedawno, bo około 10 lat temu. Wraz z planami budowy nowych 

ferm wybuchały konflikty na wsi. W ciągu ostatniej dekady ponad 140 wsi w 

całej Polsce prowadziło protesty przeciwko fermom norek (mapa protestów). 

 

Mieszkańcy wsi, w wielu przypadkach rolnicy byli zbulwersowani pomysłem 

budowy potężnych ferm norek w swoim sąsiedztwie. Na przestrzeni lat 

wielokrotnie obserwowaliśmy ogromną determinację oraz opór lokalnej 

społeczności. Organizowano blokady oraz całodobowe, wielomiesięczne 

dyżury, mające na celu zapobiec nielegalnemu zasiedleniu ferm. Przede 

wszystkim mieszkańcy podkreślali, że ten biznes nie ma nic wspólnego z 

https://stopfermom.pl/mapaprotestow


rolnictwem a produkt końcowy jakim jest futro uważali za nikomu 

niepotrzebny zbytek, za który zwykli ludzie muszą płacić dramatycznym 

pogorszeniem jakości życia.  

 

Na spotkaniach w wiejskich świetlicach mieszkańcy zadawali pytania 

władzom lokalnym i inwestorom, dlaczego jedna osoba ma bogacić się 

kosztem całej społeczności. Ludzie, którym przyszło żyć obok fermy byli 

oburzeni, że przemysł na nich przerzuca ukryte koszty swojego 

funkcjonowania. To ci ludzie utracili możliwość normalnego życia a także 

konkretne pieniądze, ponieważ wartość ich nieruchomości drastycznie 

spadła, często o  50% i więcej. Poza stratami finansowymi dla mieszkańców, 

dochodzi aspekt odorów, plagowych ilości much, gryzoni, a także wpływu 

takich instalacji na zdrowie ludzi.  

 

W miejscowościach, w których funkcjonują fermy norek zanika możliwość 

zrównoważonego rozwoju, ponieważ nie ma możliwości prowadzenia 

jakiejkolwiek innej działalności nie związanej z tym biznesem. Lokalni politycy 

wprost stwierdzają, że tam gdzie przemysł futrzarski zdominował region 

następuje odpływ ludzi. Oczywiście nie każdego stać na wyprowadzkę, 

ponieważ część domów jest niesprzedawalna, ze względu na trujące 

sąsiedztwo ferm norek.  

 

Przez lata prawodawstwo w Polsce ułatwiało rozrastanie się przemysłu 

futrzarskiego, jednocześnie ograniczając prawa lokalnych społeczności do 

obrony. Przykładem jest zamiana przeliczeniowa DJP norek, co umożliwiło 

tworzenie znacznie większych hodowli przy tych samych parametrach 

ochrony środowiska, czy wykreślenie norki amerykańskiej z listy gatunków 

inwazyjnych.  Teraz politycy mają możliwość stanąć po stronie mieszkańców 

wsi oraz zwierząt, które w barbarzyński sposób trzymane są na fermach. 



 

Badania opinii publicznej, w tym mieszkańców wsi oraz miasteczek, od lat 

wskazują na zdecydowane społeczne poparcie dla zakazu hodowli zwierząt 

na futra. Także Koalicja, w imieniu lokalnych społeczności wyraża pełne 

poparcie dla projektu ustawy o ochronie zwierząt. Mieszkańcy sąsiadujący z 

fermami mówią wprost, że jako wyborcy rozliczą tych polityków, którzy 

głosując przeciwko ustawie, skażą ich na dalsze życie w cieniu ferm 

futrzarskich. 

 

W imieniu zrzeszonych stowarzyszeń oraz lokalnych społeczności  

Ilona Rabizo 
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Załączamy apele od: 

● Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witnicy w imieniu mieszkańców 

Pyrzan oraz Białczyka 

● Mieszkańców Kawęczyna, Gulczewa oraz Marzenina.  

Oba apele zostały odczytane podczas posiedzenia w Senacie, w dniu 23 

września 2020 roku. 

Poniżej znajduje się lista filmów pokazujących z czym wiąże się sąsiedztwo z 

fermami zwierząt futerkowych: 

 

● Jesteśmy więźniami własnych domów - mieszkańcy gminy Witnica o życiu w 

okolicy ferm norek 

● Jak fermy futrzarskie rujnują życie mieszkańcom wsi? 
● Zobacz jak mieszkańcy wsi walczą z hodowlą norek w Polsce 
● Życie w sąsiedztwie fermy norek - posłuchaj głosu mieszkańców Jesiony i 

Cieszyna 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W-JHxshKaqA&list=PLHyR1yMYBQirKL1vuXs3KfcxE5mLd5F70
https://www.youtube.com/watch?v=W-JHxshKaqA&list=PLHyR1yMYBQirKL1vuXs3KfcxE5mLd5F70
https://www.youtube.com/watch?v=g7N8R1Bt5mQ&list=PLHyR1yMYBQirKL1vuXs3KfcxE5mLd5F70&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=whG5ky1REV0&list=PLHyR1yMYBQirKL1vuXs3KfcxE5mLd5F70&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=v_DYEb7OzuQ&list=PLHyR1yMYBQirKL1vuXs3KfcxE5mLd5F70&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=v_DYEb7OzuQ&list=PLHyR1yMYBQirKL1vuXs3KfcxE5mLd5F70&index=16

