
Stanowisko 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 19 marca 2014 r. 

 

w sprawie sytuacji branży hodowli zwierząt futerkowych w Polsce oraz projektu 

rozporządzenia w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku 

uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 

przyrodniczym 

 

 

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu 18 lutego 2014 r. zapoznała się z 

informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji ferm zwierząt futerkowych 

oraz informacją Ministra Środowiska na temat stanu prac nad rozporządzeniem w sprawie 

listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 

przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Komisja 

wysłuchała również opinii zaproszonych do udziału w posiedzeniu przedstawicieli organizacji 

branżowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego.  

 

Na podstawie uzyskanych informacji Komisja stwierdza, że branża hodowli zwierząt 

futerkowych jest branżą, która osiąga przewagę konkurencyjną w Europie i na świecie; 

Polska zajmuje 2. miejsce w Europie w produkcji skór, a 3. na świecie. W branży oraz 

sektorach  współpracujących zatrudnionych jest około 50 tysięcy osób. Fermy zwierząt 

futerkowych mają wysoki wskaźnik utylizacji produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego.  

 

Z prezentowanych na posiedzeniu komisji stanowisk przedstawicieli branży hodowców 

zwierząt futerkowych oraz środowisk naukowych wynika, że wprowadzenie norki 

amerykańskiej i jenota na listę gatunków obcych będzie miało negatywny wpływ na rozwój 

polskiego rolnictwa oraz zatrudnienie w rolnictwie. Konsekwencją może być nawet całkowita 

likwidacja branży hodowli zwierząt futerkowych, co doprowadzi do obniżenia wartości 

polskiego rolnictwa i jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednoznacznie negatywnie wypowiedziało się w sprawie wpisania 

norki amerykańskiej na listę gatunków obcych.  

 

Mając na względzie konieczność wyważenia racji środowiskowych oraz prawa do 

prowadzenia działalności rolniczej, komisja stwierdza, że dla zapewnienia zrównoważonego 

rozwoju rolnictwa krajowego oraz utrzymania hodowli zwierząt futerkowych konieczne jest 

opracowanie regulacji w zakresie uciążliwości zapachowej, które pozwolą wyeliminować 

większość problemów społecznych. Nowe regulacje powinny uwzględniać m.in. kryterium 

odpowiednich odległości pomiędzy budowanymi nowymi fermami zwierząt futerkowych a 

zabudowaniami mieszkalnymi.  

 

Komisja, biorąc pod uwagę znaczenie hodowli zwierząt futerkowych dla rozwoju polskiego 

rolnictwa, wyraża negatywne stanowisko na temat projektu rozporządzenia w sprawie listy 

roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 

przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, w części 

dotyczącej wpisania na listę norki amerykańskiej i jenota.  


