
 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

jako koalicja skupiająca ponad 40 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną          

zwierząt i przyrody, głęboko zaniepokojeni przyjętą dnia 20 grudnia 2019 roku przez Sejm i              

skierowaną do prac w Senacie ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia             

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tzw. specustawa ASF, druk sejmowy nr 87),           

zwracamy się z ogromną prośbą o zwołanie merytorycznej debaty senackiej z udziałem            

ekspertów w czasie najbliższego posiedzenia plenarnego. 

 

Ustawa ta w zaproponowanym kształcie, wbrew sugerowanym intencjom, nie rozwiąże          

problemu epidemii wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) ale zdecydowanie go pogłębi.           

Istotą walki z ASF wg opinii szerokiego grona ekspertów jest bezwzględne zachowanie zasad             

bioasekuracji, która dotyczy nie tylko gospodarstw rolnych prowadzących chów trzody          

chlewnej, ale również osób uczestniczących w polowaniach na terenach objętych i           



zagrożonych epidemią.  

 

Wbrew apelom 1119 naukowców Nauki Dla Przyrody i ekspertów zajmujących się ASF            

polska strategia walki z epidemią nadal obliczana jest na zmasowany, nieracjonalny i            

niekontrolowany odstrzał dzików. Dzisiaj, jak wykazały między innymi dowody         

zgromadzone podczas obywatelskich monitoringów polowań, zasady bioasekuracji są rażąco         

łamane przez myśliwych. Tymczasem proponowane zmiany legislacyjne drastycznie        

ograniczają możliwość kontroli polowań sanitarnych przez obywateli i instytucje państwowe,          

jednocześnie dając myśliwym praktycznie nieograniczone uprawnienia w zagospodarowaniu        

przestrzeni leśnej, która zgodnie z ustawa o lasach jest dobrem wszystkich obywateli.  

 

Grozi to dalszym, niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, co może wywołać           

katastrofalne skutki zarówno dla środowiska jak i polskiego rolnictwa. Przede wszystkim zaś            

zawiera niebezpieczne rozwiązania istotnie ograniczające wolności i prawa obywatelskie,         

stawiając myśliwych ponad resztą społeczeństwa i zagrażając bezpieczeństwu publicznemu. 

Z uwagi na wagę sprawy prosimy Pana Marszałka o pomoc w rzeczywistym rozwiązaniu tej              

kwestii. Jesteśmy gotowi do wzięcia udziału w rzeczowej dyskusji z udziałem naukowców i             

specjalistów. Tylko w ten sposób będziemy w stanie poradzić sobie z wirusem ASF.  

 

Z poważaniem 

w imieniu koalicji Niech Żyją! 

 

Tomasz Zdrojewski 

 

 

Załączniki: 

Komentarz Koalicji Niech Żyją! do projektu specustawy ASF. 


