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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z planami wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zwierząt, dotyczących m.in. potencjal-

nego zakazu hodowli zwierząt futerkowych, zdecydowałem się zwrócić do Szanownego Pana Ministra 

o rozpatrzenie argumentów podnoszonych publicznie przez przedstawicieli hodowców. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż hodowla zwierząt stanowi prężną gałąź naszej gospodarki. 

Fermy prowadzone przez całe rodziny dają aktualnie zatrudnienie kilkudziesięciu tysiącom osób, jednocze-

śnie wpisując się w naszą lokalną wieloletnią tradycję. Hodowcy przez lata funkcjonowania na rynkach euro-

pejskich i światowych zyskali markę rzetelnych partnerów handlowych, gwarantujących jednocześnie profe-

sjonalne przestrzeganie zasad dobrych praktyk hodowlanych. 

Gdy weźmiemy pod uwagę branże gospodarcze, które funkcjonują w swoistej ekonomicznej symbiozie 

z branżą hodowców, okaże się, że mamy do czynienia z potężna sferą na naszym krajowym rynku pracy. Co 

niewiarygodnie istotne, gospodarstwa hodowlane bardzo często występują na zdegradowanych i zagrożonych 

potężnym bezrobociem terenach wiejskich, gdzie procesy wykluczenia społecznego obserwowane są od wie-

lu lat. Dla wielu osób stanowiących kadry tych zakładów praca w branży hodowlanej jest jedyną możliwością 

odnalezienia się na rynku pracy i stanowi jedyne źródło dochodu, a – co za tym idzie – utrzymania całych 

rodzin. 

Miejsca funkcjonowania dużych prężnych ferm to często doskonałe przykłady dowodzące możliwości 

rozwoju regionów dzięki aktywności branży hodowlanej. Rozwój ten obserwowany jest na wielu płaszczy-

znach, począwszy od ekonomii, przez sferę socjalną, a skończywszy na wpajaniu dobrych praktyk ekologicz-

nych. 

Niebagatelny pozostaje fakt wielomilionowych inwestycji, które hodowcy poczynili, aby usprawnić dzia-

łalność hodowli. Inwestycje te, które mocno obciążały hodowców, sprawiły jednocześnie, iż polskie gospo-

darstwa na przestrzeni lat stały się jednymi z najlepiej prosperujących na rynku światowym. 

Wczuwając się w obawy werbalizowane przez środowisko hodowców, muszę podzielić ich zaniepokoje-

nie próbą wprowadzenia zmian, które w niezamierzony sposób mogą uderzyć w wielu zwykłych pracujących 

w tej branży obywateli. Rodzi to mnóstwo możliwych zagrożeń, z największym z nich – zagrożeniem całko-

witego wykluczenia społecznego. 

Wprowadzenie zakazu w moim mniemaniu nie wpłynie na podnoszoną w dyskusji przez środowiska eko-

logów poprawę sytuacji zwierząt, a jedynie przesunie hodowlę do innych krajów, takich jak chociażby Rosja 

czy Chiny. Niestety proponowane zmiany mogą bezpośrednio uderzyć w ekonomiczną kondycję naszego 

kraju. 

Zarzuty przedstawiane w stosunku do grup hodowlanych, a poruszające kwestie niedbałości o dobrostan 

zwierząt, są w moim mniemaniu często bezpodstawne, a motywowane jedynie bezwarunkową ideologią. 

Hodowcy dbają o specjalistyczne szkolenia hodowców, które mają zapewnić profesjonalne warunki hodowli 

zwierząt. 

Mając na uwadze wszystkie podnoszone przeze mnie aspekty ewentualnego wprowadzenia zmian w usta-

wie, proszę o wnikliwe przeanalizowanie możliwych niekorzystnych skutków wprowadzenia tych zmian 

i uwzględnienie stanowiska naszych polskich hodowców. 

Z poważaniem 

Aleksander Szwed 

 
 


