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opinia ws ustawy o zmianie ustawy o ochrbnie zwierzqt otaz niektorych

innych ustaw uchwaronej przezsejm Rzeczypospolitej Polskiej na 17.

posiedzeniuwdniulSwrzeSnia2o2or.

szanowni panstwo, Stowa rzyszenie otwarte Klatki zajmuje siq problemem

hodowl i zwierzqt na futro w polsce od 2012 roku. znaiqc dobrze realia przemyslu

futrzarskiego, zdecydowanie popieramy przeglosowany'przez sejm projekt

nowel izacli ustawy o ochronie zwierzqt, ktory zawiera zakaz hodowli zwierzqt z

przeznaczeniem na futro'

przede wszystkim zwrocii narezy uwagq na razEce zaniedbania dobrostanu

zwierzqt na fermach futrzarskich. pora nione czy pog ryzione zwierzgta, ag resja i

kanibalizm, zachowania stereotypowe iapatia, to wszystko sQ typowe zjawiska na

fermach futrzarskich. Nie wynika to. z intencji zadawania cierpienia ze strony

hodowc y, lecz z samej istoty systemu klatkowej hodowli. zarowno lisy jak i norki to

zwierzqta 2yiEce w natu rze naogromnych obszarach: w przypadku lisow3oo-4oo ha'

a norki amerykanskie przem ierzaiqkazdego dnia po kilka kilometrow' Wsrod potrzeb

gatunkowych lisow mozna wymienic kopanie, natomiast dla norek amerykanskich

plywanie jest jednq z podstawowych potrzeb zyciowych. Fermy futrzarskie nie sq w

stanie zapewnic takich warunkow co skutkuje wtasnie pog ryzieniami, a nawet

kanibalizmem . z calq pewnosciq mozemy mowic o ciqgtym cierpieniu u wszystkich

zwierzqt hodowanych na futro. Taki stan rzeczy jest potwierdzany w badaniach



naukowych jak i poprzez sredztwa prowadzone na fermach przez organizacje

ochronY zwierzqt.
-Fermy futrzarskie to rowniez duza uciq2riwosi dla ludzi mieszkajqcych w

okoricach, gdzie fermy sq zrokarizowane. Wedrug raportu Mieszkqncy wobec ferm

zwierzqt futerkowych. Raport z bodon w gminach: Czernieiewo' Ko^min

wietkoporski, Nowogord sqsiedzi ferm narzekajq glownie na odory z ferm, plagi

much, ucieczk i zwierzqt z ferm, negatywny wpryw na rokarny rynek pracy i ekonomiq'

w latach 2012-2017 takich protestow w Polsce zidentyf ikowalismy a2 141' Mozna

powiedz iec, zeod lat juz wlasciwie kazdy projekt nowej fermy norek lub rozbudowy

istniejQcej fermy, wiqze sig z protestami rokarnych mieszkancow, rolnikow' a nawet

kor rowieckich . przykradowo w 2or3 roku mieszkancy miejscowosci Przytyktak pisali

w pismie protestacyjnym do wradz rokarnych: Co nom doie fermo norek? Zniszczenie

oozy spokoju, zobetonowone hektory urodzoinei ziemi, ktore w przyszro^ci

nojprowdopodobniei nie bgdq norezec iu2 do norodu potskiego' serce si9 kroie'

Niesom owity smrod. Tyre ojczyzny, ite oicowizny. Jokich czosow doczekoli1my? Co

zostowi mY P rz4szlYm Pokole ni o m?

Juz dzien po gtosowaniu sejmu nad ustawq kontaktowali sig z nami

mieszkancy zyjqcy w pobrizu ferm, dra ktorych taki zakaz oznaczalby odzyskanie

nadziei. z uwagi wta6nie na te lokalne spotecznosci, zdecydowanie popieramy

'2_miesigczny 
okres przejSciowy dra zakazu hodowli zwierzqt futerkowych' Kazde

wydruzenie tego okresu oznaczac bgdzie skazanie tysigcy polskich rodzin na skrajnie

uciqzriwe sqsiedztwo. wbrew twierdzeniom samej branzy, - fermy futrzarskie

zatrudniajq niewiere osob (obecnie szacuje sig 1-2 tysiqce w catej Polsce)' a wiqkszoic

pracownikow musi byi sprowad zana z Ukrainy i Moldawii, poniewaz lokalni

mieszkancy nie chcq pracowai na tych fermach'

warto rowniez dod ae, ze wszystkie badania opinii publicznej od lat pokazuiq'

ze poracy wspieraj Ezakaz hodowri zwierzqt na futro. wedtug badan lnstytutu lbris na

zlecenie Rzeczposporitej z 19 wrzesn ia 2o2o roku zakaz hodowli zwierzqt na futra

popiera az 6g,3 proc. badanych. Wedtug badah Centrum Badawczo-Rozwolowego

Biostat w 2Org roku wykonanych na zlecenie Stowarzyszenra otwarte Klatki' prawie

Boo/o badanych nie kupiloby domu, jesti w odlegloSci do jednego kilometra



znajdowalaby siq ferma futrzarska. To pokazuje wyra2nie niechqc Polakow do branzy

f utrzarskiej.

W5rod argumentow przeciwko zakazowi hodowli zwierzqt futerkor,n4ych

dominuje odniesienie do problemu odpadow poubojoin4ych. Wskazai jednak nalezy,

2e fermy futrzarskie utylizujq jedynie matq czesc tych odpadow. Wedlug artykulu

Futrzarskie fokty i mity, Hodowcy pod lupq reporterow "Oozety Polskiej" z 2017 roku

byto to wowczas 26%. Od tego czasu liczba zwierzqt futerkor,n4ych w Polsce spadla

prawie o polowq, a wiqc udzial ferm futrzarskich w utylizacji zmalal prawdopodobnie

do lO-l5o/o. W okresie spadku liczby zwierzqt nie odnotowano ani zadnych problemow

ztym zwiqzanych ani nie notowano wzrostu cen drobiu.

Znaczqca ilosc krajow unijnych wprowadzita ju2 podobne zakazy. W dniu

pisania poni2szel opinii, do grona tych krajow dolqczyla Francja. Zakazy sE w (rajach,

gdzie produkcja byta znikoma, ale rowniez w Holandii czy Norwegii, gdzie przemysl

futrzarski byt bardzo du2y. Z kolei Wielka Brytania pracuje nad zakazem importu

futer, co mocno wplynie na popyt.

Stowa rzyszenie Otwa rte Klatki zdecydowa n ie popiera row nie2 pozosta Ie zapisy

nowel izacji ustawy o ochronie zwierzqt. Wykorzystywanie zwierzqt w cyrkach

prowadzi zawsze do zadawania im cierpienia, a cyrki nie potrzebujq tego aspektu do

oferowania rozrywki na wysokim poziomie. Zakaz wykorzystywania zwierzqt w

cyrkach obowiqzuje juz w duzej czq6ci Europy i nie ma wqtpliwo6ci, ze jest potrzebny

rowniez w Polsce. Je6li zae mowa o uboju bez ogluszenia to wedlug naszej oceny

autorzy ustawy zdecydowali siq na racjonalny kompromis miqdzy ograniczaniem

cierpienia zwierzqt i humanitarnym podej5ciem do zwterzqt, a pot rzebami wspolnot

religijnych w Polsce. Ogluszenie zwierzqcia przed dokonaniem uboju jest

absolutnym minimum jakie nalezy mu zapewnic. Potrzeby religijne nie mogQ

uzasadniai dokonywinia uboju bez ogluszenia na eksport.

Majqc na wzglqdzie powyzsze, Stowarzyszenie Otwarte Klatki zwraca siq do

senatorow o glosowanie za przyjqciem ustawy.
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