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Sekcja Chowu i Hodowli Zwierzqt Futerkowych 

Stanowisko Czfonkow Sekcji Chowu i Hodowli Zwierzqt Futerkowych Pohkiego 

Towarzystwa Zootechnicznego w sprawie nowelizacji Ustawy o Ochronie Zwierzqt 

oraz jej uzasadnienia 

Polskie Towarzystwo Zootechniczne jest organizacjq o wieloletnich tradycjach. 

Zrzesza naukowcow ze wszystkich Wyzszych Uczelni i Instytutow Naukowych, zajmuj^cych 

si? szeroko poj^tq tematyk^ hodowli zwierzat gospodarskich oraz hodowcow praktykow. 

W jej sklad, obok innych Sekcji, wchodzi takze Sekcja Chowu i Hodowli Zwierzat 

Futerkowych. 

Z ogromnym zdziwieniem przyj^lismy informacj? o ponownym projekcie zakazu 

hodowli zwierzat futerkowych w Polsce. W tym liscie pragniemy odniesc si? do 

proponowanej nowelizacji przedmiotowej Ustawy oraz jej uzasadnienia. 

Na wst?pie pragniemy zauwazyc, ze zachowanie dobrostanu zwierzat Jest 

najwazniejszym elementem nowoczesnej hodowli oraz koniecznym warunkiem optacanej 

produkcji roznych artykulow pochodzenia zwierz^cego. Jestesmy zaniepokojeni przyj^tym 

kierunkiem zmian, ktore sugeruj^ likwidacj? hodowli zwierzat futerkowych w naszym Kraju. 

Warto przypomniec, ze polska hodowla zwierzqt fiaterkowych to znaczqcy dzial krajowej 

produkcji rolnej, scisle zwiqzany z wieloma innymi formami jej dzialalnosci. Szczegolnq rolq 

tej hodowli jest utylizacja problematycznych ubocznych produktow pochodzenia 

zwierz^cego, co jest nie tylko korzystne dla srodowiska, lecz takze wplywa na obnizenie 

kosztow produktow spozywczych. Jest takze zrodfem utrzymania wielu rodzin poiskich 

roinikow, ich pracownikow i innych uczestnikow procesu produkcji. Polska hodowla zwierzqt 

futerkowych jest jednq z najnowoczesniejszych na swiecie i spelnia wszelkie europejskie 

standardy. Warto przypomniec o przystqpieniu naszych hodowcow do europejskiego 

programu WelFur, nadzomjqcego warunki bytowania zwierzqt na fermach. Tak jak w 

przypadku innych hodowli, rowniez dla zwierzqt futerkowych obowiqzujq wyznaczone 

prawem zasady ich chowu. W Polsce wynikajq one z rozporzqdzenia Ministra wlasciwego do 

spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 116 poz. 778). Sq to 

jednak normy minimalne. Na profesjonalnych fermach, ktore dzialajq w Polsce sq one 



wi?ksze. Hodowle stosujq si? do wymogow stawianych zarowno przez ustawodawc?, jak i 

przez domy aukcyjne iub tych o zaostrzonych standardacli nakladanych przez niezalezne 

programy certyfikacyjne, takie jak WelFur i wewn?trzne zwiqzkowe audyty w zakresie dobrej 

praktyki hodowlanej. Program WelFur w 2009 roku zainicjowali naukowcy z 7 europejskich 

uniwersytetow i instytucji naukowych, ktorzy na podstawie calej dotychczasowej wiedzy o 

hodowli zwierzqt wybrali wskazniki, ktore pozwalajq ocenic dobrostan zwierzqt fijterkowych. 

Wdrozenie programu WelFur mialo na celu: popraw? dobrostanu zwierzqt futerkowych, 

transparentnosc hodowli wobec konsumenta oraz rzetelnq ocen^ dobrostanu zwierzqt. Zasadq 

Welfur jest badanie dobrostanu przez caly cykl hodowlany. Program oparty jest na faktach i 

wynikach rzetelnych badah naukowych. Certyfikacja ferm jest prowadzona przez niezaleznq 

firm^ konsultingowq — Baltic Control. Nadmienic nalezy, ze juz od 2016 roku polscy 

hodowcy aktywnie uczestniczq w europejskim programie WelFur, majqcym na celu popraw? i 

standaryzacj? kryteriow dobrostanu zwierzqt w warunkach fermowych. Swiatowe domy 

aukcyjne uzgodnify, ze od 2020 roku nie b?dq ani kupowac, ani sprzedawac skor futerkowych 

z ferm, ktore nie posiadajq certyfikacji WelFur. Ponadto tworzony jest w oparciu o 

organizacj^ FurEurope krajowy system doradczy, ktory dodatkowo b?dzie motywowat 

hodowcow do poprawy standardow w zakresie dobrostanu zwierzqt. 

Oswiadczamy, ze popieramy utrzymanie hodowli zwierzqt futerkowych w Polsce i 

uwazamy, ze nie jest mniej etyczna i bardziej szkodliwa niz hodowle innych gatunkow 

zwierzqt gospodarskich. Ponadto stawiamy pytanie czy destabilizacja polskiego rolnictwa w 

czasach pandemii i spowodowanych tym reperkusji ekonomicznych sfuzy gospodarce 

naszego kraju? Nalezy rowniez zdawac sobie spraw?, ze opuszczone przez Polsk? rynki 

zbytu, z powodu popytu na skory flitrzarskie zostanq niewqtpliwie przej?te przez innych 

producentow, z krajow w ktorych nie przyklada si? nalezytej uwagi do dobrostanu zwierzqt. 

Pragniemy takze zaprotestowac przeciwko braku konsuhacji z naszym srodowiskiem w 

sprawie nowelizacji Ustawy. Niestety jej uzasadnienie jest dowodem na brak wiedzy, nie 

tylko o zwierz?tach futerkowych, ale i o szeroko poj?tej bioiogii. Pojawiajq si? tarn, obok 

informacji rodem z intemetu, nienaukowe emocjonalne stwierdzenia, a nawet bl?dne zapisy 

dotyczqce lacihskich nazw gatunkow zwierzqt. Szkoda, ze autorzy uzasadnienia nie oparli si? 

na wiedzy z publikacji naukowych lecz dali si? poniesc emocjom. Prosimy, aby w trosce o 

jakosc stanowionego prawa nie pomijac naszych opinii w kwestiach, ktorymi zajmujemy si? 

zawodowo od wielu lat. Ubolewamy, ze nie zostal zauwazony nasz list z 2018 roku 

skierowany do Parlamentarzystow, podpisany przez 463 naukowcow ze wszystkich osrodkow 

2 



zajmujqcych si? chowem i hodowlq zwierzqt gospodarskich, b?dqcy wyrazem poparcia dla 

hodowli zwierzqt HiterkoAvych w Polsce. 

Stanowczo protestujemy przeciwko szkalowaniu srodowiska zootechnicznego przez 

przewodniczqcego Polskiego Towarzystwa Etycznego, dzialajqcego przy Instytucie Filozofii i 

Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W pismie tej organizacji z 

dnia 10 wrzesnia 2020 roku naukowcy zajmujqcy si? chowem i hodowlq zwierzqt nazwani 

zostali „akademickimi zootechnikami - grupq zyjqcq z bezwzgl?dnej eksploatacji zwierzqt", 

sprzymierzonq z „najbardziej zacofanymi srodowiskami naszego spoleczeiistwa". Wyrazamy 

sprzeciw przeciwko obrazaniu srodowiska poiskich zootechnikow i ci?zko pracujqcych 

roinikow. Ze swojej strony oswiadczamy, ze pragniemy prowadzic kulturalny dialog i walk? 

na argumenty, a nie zniewagi i obelgi. Dziwimy si?, ze tego typu stwierdzenia padajq ze 

strony srodowiska uwazajqcego si? za etyczne. 

Na zakohczenie raz jeszcze wyrazamy swojq opini? o braku zasadnosci zapisu 

dotyczqcego likwidacji hodowli zwierzqt futerkowych w Polsce w nowelizowanej Ustawie o 

Ochronie Zwierzqt. Ponadto domagamy si? naleznego nam udzialu w stanowieniu praw o 

chowie i hodowli zwierzqt w naszym Kraju. 

Z powazaniem 
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