
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 28. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 sierpnia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z zatrważającymi doniesieniami medialnymi o zwierzętach ginących przez pracę kosiarek oraz 

na podstawie informacji, które otrzymałam od mieszkańców mojego okręgu wyborczego, zwracam się 

z prośbą o opracowanie regulacji, które obligowałyby państwowe i samorządowe służby porządkowe do 

ostrożniejszego koszenia wysokich traw. W takiej przestrzeni zwierzęta często szukają schronienia przed 

upałem i grożącym im niebezpieczeństwem. Najczęściej ofiarami pracy kosiarek są sarny, szczególnie młode, 

które pozostawione przez matki ukrywają się do ich powrotu. 

Jak można przeczytać w mediach, nie jest to informacja nowa, bowiem już w 2018 r. TVP Katowice opu-

blikowała materiał o tym, jak każdego roku przy koszeniu giną tysiące małych saren oraz innych dzikich 

zwierząt, które coraz częściej pojawiają się na polach i w sadach. Jak podają reporterzy, tylko w ciągu 1 mie-

siąca ok. 30 zwierząt trafiło do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. 

Jednym z rozwiązań, które mogłyby uchronić zwierzęta przed śmiercią, jest obligatoryjne zamontowanie 

przy kosiarkach desek na wysięgniku z dzwonkami i łańcuchami, które miałyby wypłoszyć z danego obszaru 

zwierzynę. Stosuje się również worki łopocące na wietrze, których celem jest wystraszenie matki z młodymi 

w okresie 2 dni przed planowanym koszeniem. 

W związku z omawianą sprawą proszę o przedstawienie danych w zakresie prowadzonych statystyk: licz-

ba zwierząt zabitych w wyniku koszenia w skali kraju, liczba zwierząt uratowanych oraz liczba osobników, 

które trafiły do ośrodków opieki nad rannymi zwierzętami. Wnoszę również o udzielenie odpowiedzi na na-

stępujące pytania. 

1. Czy ministerstwo posiadało w przeszłości wiedzę o omawianym problemie? Jakie działania – i kiedy – 

podjęło w celu jego rozwiązania? Czy ministerstwo podejmowało w przeszłości prace legislacyjne w celu 

uregulowania tej kwestii? Kiedy? Jaki był ich efekt? 

2. Jakie wytyczne posiadają państwowe i samorządowe służby porządkowe zajmujące się koszeniem 

traw? Czy wśród nich znajdują się zapisy odnoszące się do zwierząt ukrywających się w wysokich trawach? 

Jakie są to wytyczne? 

Gabriela Morawska-Stanecka 


