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Dotyczy: oświadczenia senatorskiego

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panią senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

podczas 28. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zwierząt 

ginących przez pracę kosiarek oraz wprowadzenia regulacji, które obligowałyby 

państwowe i samorządowe służby porządkowe do ostrożniejszego koszenia wysokich 

traw, przekazuję następujące informacje. Oświadczenie skierowane było początkowo do 

Ministra Klimatu i Środowiska, który przekazał je do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ad. 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? 

MRiRW ma świadomość zagrożeń, jakie może stwarzać gospodarka rolna dla zwierząt 

dziko żyjących (ich śmiertelności) oraz rozumie troskę Pani Senator o ochronę przyrody i 

potrzebę jej zachowania. Należy jednak podkreślić, że celem działalności rolniczej jest 

przede wszystkim wytwarzanie produktów żywnościowych, paszowych i innych. Nie jest 

możliwe nakazanie zaprzestania produkcji rolniczej, np. z uwagi na obecność młodych 

zwierząt na łąkach i podporządkowanie całości produkcji rolniczej wymogom ochrony 

przyrody. Należy też zauważyć, że obecnie jest wdrażane w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, polegające na 

rekompensowaniu rolnikom strat i dodatkowych kosztów w tytułu dostosowania sposobu 
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prowadzenia produkcji do wymogów określonych siedlisk przyrodniczych. Wymogi w 

ramach tego Działania nie były określane ze względu na potrzeby takich gatunków, jak 

sarna czy inne zwierzęta dziko żyjące, ale są dla nich korzystne m.in. ze względu na 

przesunięcie terminów pierwszego pokosu, tj. co do zasady, koszenie od 15 czerwca do 

30 września w danym roku, a w wybranych wariantach – nawet od 1 września do 31 

października (np. warianty: 4.1. i 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe), po 

doprecyzowaniu przez eksperta przyrodniczego. Nie bez znaczenia jest również 

pozostawianie nieskoszonego fragmentu łąk i pastwisk na działce rolnej o powierzchni 15- 

20% powierzchni tej działki, co stwarza dogodne warunki schronienia dla młodych zwierząt 

dziko żyjących. Obecnie Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (Pakiet 4 i 5) jest 

wdrażane na powierzchni 574 939,67 ha1 . Dokładniejsze informacje nt. tego Działania 

można znaleźć w broszurze dostępnej na stronie MRiRW pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/materialy-informacyjne1.

 Ad. 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?

MRiRW nie posiada wiedzy nt. wytycznych, czy i jakie posiadają państwowe i 

samorządowe służby porządkowe zajmujące się koszeniem traw, gdyż kwestia ta znajduje 

się poza właściwością MRiRW

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szymon Giżyński
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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