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Warszawa, 2 grudnia 2022 r.  

 

 

 

Szanowny Pan Henryk Kowalczyk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

 

 

Jako Green REV Institute, inicjator koalicji Future Food 4 Climate, reprezentujemy znaczącą 

część polskich obywateli i obywatelek, którzy od lat troszczą się o zwierzęta oraz jako 

organizacja członkowska koalicji rzeczniczej Eurogroup for Animals, zwracamy się do Pana 

Ministra w związku ze zbliżającym się posiedzeniem Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 

(AGRIFISH), w dniu 12 grudnia br.   

 

Zwracamy się do Pana Ministra o pomoc i wsparcie  w odniesieniu do punktu porządku obrad 

Rady AGRIFISH dotyczącego przeglądu prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu zwierząt 

(Fitness Check).  

 

Polskie społeczeństwo coraz bardziej zwraca uwagę na kwestię dobrostanu i ochrony 

zwierząt.  Dotyczy to nie tylko poparcia dla zakazu dla hodowli klatkowej (ponad 70 % osób 

badanych opowiada się za takim zakazem), ale również wzrastającej świadomości na temat 

szkodliwości działania ferm przemysłowych. Wzrasta świadomość społeczna w zakresie 

konieczności powołania odrębnych urzędów, niezależnych instytucji ds. ochrony praw zwierząt 

(przykładem może być popularność i poparcie dla kampanii #EUforAnimals).  
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W związku z powyższym apelujemy o reprezentowanie poglądów polskich obywatelek  

i obywateli i o zdecydowane opowiedzenie się za ambitnym i kompleksowym przeglądem 

prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt. Obecny dorobek prawny w zakresie 

dobrostanu zwierząt jest przestarzały i pilnie wymaga rewizji. Kilka gatunków zwierząt nie jest 

w ogóle odpowiednio chronionych przez żadne przepisy. Ogromnie istotnym jest wsparcie 

przeglądu dla ochrony dobrostanu zwierząt i dla wprowadzenia jasnych, przejrzystych 

przepisów, które będą stanowić dobry punkt wyjścia do kolejnych działań na rzecz transformacji 

systemu żywności.  

 

Kwestia dobrostanu zwierząt to także kwestia dobrostanu ludzi. Intensyfikacja produkcji 

zwierzęcej w Polsce doprowadziła do sytuacji, w której mieszkańcy i mieszkanki obszarów 

wiejskich protestują i organizują się przeciwko inwestycjom, które negatywnie wpływają na 

zdrowie, życie ludzi, bioróżnorodność, środowisko naturalne. Chcemy tu przywołać badanie dla 

Ministerstwa Zdrowia (2022) . “Chów zwierząt bez wątpienia nie pozostaje bez wpływu na 

zdrowie zarówno dla osób pracujących na fermach przemysłowych, jak i osób zamieszkujących 

w ich sąsiedztwie. Oprócz zagrożeń chemicznych i fizycznych, zagrożenie stanowią szkodliwe 

czynniki pochodzenia biologicznego, do których zaliczane są mikro i makroorganizmy (bakterie, 

wirusy, promieniowce, grzyby) oraz wytwarzane przez nie struktury i substancje, wywierające 

niekorzystny wpływ na człowieka i które mogą być przyczyną dolegliwości i chorób m.in. 

pochodzenia zawodowego.”  Kwestia dobrostanu zwierząt to także kwestia zdrowej, 

zrównoważonej żywności oraz wykorzystywania antybiotyków i w konsekwencji 

antybiotykooporności.  

 

W związku z powyższym apelujemy do  Pana Ministra do zajęcia zdecydowanego 

stanowiska i wsparcie procesu przeglądu legislacji dla dobrostanu zwierząt.  

 

 

 


