
1. CZY OBECNY PROGRAM WYBORCZY PARTII UWZGLĘDNIA OCHRONĘ ZWIERZĄT I 

PRZYRODY, JEŚLI TAK TO, W JAKICH ASPEKTACH I CO PROPONUJE; 

Nowoczesna jako partia opowiada się za zwiększeniem poziomu ochrony zwierząt i przyrody. W             

swoim programie "Nowoczesna Polska dla każdego" przyjętym we wrześniu 2016 r. deklarujemy            

następujące działania w tym zakresie: 

- będziemy dążyli do zwiększenia ochrony środowiska, jego racjonalnego kształtowania i           

gospodarowania zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Będziemy        

przeciwdziałali zanieczyszczeniom, a także wprowadzali nowoczesne, nieuciążliwe dla        

środowiska rozwiązania i technologie; 

- zadbamy o zachowanie w stanie niezmienionym szczególnie cennych elementów krajobrazu           

naturalnego i zasobów środowiska – lasów, puszczy, akwenów, obszarów unikatowych pod           

względem przyrodniczym i krajobrazowym.  

- w porozumieniu z lokalnymi społecznościami będziemy zwiększali powierzchnie parków          

narodowych. Jednocześnie umożliwimy na tych terenach pozyskiwanie runa leśnego, ale poza           

rezerwatami ścisłymi. 

- wzmocnimy ochronę brzegu morskiego i krajobrazu. Rozbudujemy programy ochrony          

środowiska (w tym Natura 2000), zwalczania gatunków inwazyjnych oraz ochrony gatunków           

ginących. 

- sposób traktowania zwierząt wpływa na stosunek do ludzi. Będziemy chronili przed            

cierpieniem zwierzęta domowe i hodowlane, zabronimy tresury zwierząt w cyrkach. 

W celu realizacji powyższych postulatów i kierunków programowych w obecnej kadencji           

Nowoczesna złożyła projekty ustaw, których przyjecie poprawiłoby stan ochrony przyrody. Do           

Sejmu zostały skierowane projekty: 

- zmiany ustawy o ochronie zwierząt, przewidujący zakaz trzymania zwierząt domowych na            

uwięzi, wykorzystywania zwierząt w cyrkach, chowu zwierząt w celu pozyskania futer; 

- zamiany ustawy o ochronie zwierząt, zakładający wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz            

poprawę ich szerokorozumianego dobrostanu oraz wprowadzenia kontroli wydatkowania przez         

jednostki samorządu terytorialnego środków przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi         

zwierzętami, w szczególności pod względem ich celowości i ostatecznego przeznaczenia; 

- zmiany ustawy o ochronie przyrody, odblokowujący tworzenie nowych i powiększanie           

istniejących parków narodowych oraz tworzący mechanizm powoływania nowych parków z          

czynnym udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności; 

- zmiany ustawy o ochronie przyrody, dotyczący ograniczenia możliwości masowej wycinki           

drzew i krzewów z nieruchomości prywatnych i publicznych poprzez m. in.: skrócenie terminów             

administracyjnych udzielania zezwoleń, zmniejszenie opłat za udzielane zezwolenia, określenie         



maksymalnego obszaru wycinki drzew i krzewów na nieruchomości osób fizycznych i nadanie            

uprawnień samorządom do ochrony okazów o szczególnej wartości przyrodniczej, które nie są            

pomnikami przyrody; 

- zmiany ustawy o lasach, poddający społecznej kontroli plany urządzenia lasów, dzięki któremu             

możliwe byłoby sądowe zatrzymanie nadmiernych i szkodliwych dla przyrody wycinek przez           

przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. 

Ponadto, posłowie i posłanki Nowoczesnej złożyli w obecnej kadencji znaczącą liczbę           

interpelacji w sprawach dotyczących ochrony zwierząt. W szczególności, posłanka Ewa Lieder           

interweniowała kilkukrotnie w związku z nielegalnymi egzekucjami żubrów w ośrodkach          

hodowlanych czy nieskutecznymi działaniami w zakresie przeciwdziałania mordom na         

bałtyckich fokach. 

 

2. CZY PARTIA PODCZAS KADENCJI PARLAMENTARNEJ 2019-2022 PLANUJE WNOSIĆ 

PROJEKTY LEGISLACYJNE DOTYCZĄCE PRAWNEJ OCHRONY ZWIERZĄT I PRZYRODY, W 

TYM ZMIANY USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT, JEŚLI TAK, TO JAKIE; 

Nowoczesna nie zmienia swoich założeń programowych i w kolejnej kadencji będzie           

kontynuować działania na rzecz ochrony zwierząt i przyrody. Planujemy wrócić do złożonych w             

tej kadencji, ale objętych zasadą dyskontynuacji odrzuconych przez większość sejmową          

projektów, rozwinąć je, uzupełnić o nowe rozwiązania i ponownie skierować do prac            

parlamentarnych.  

 

3. CZY PARTIA ZAMIERZA POWOŁAĆ INSTYTUCJĘ RZECZNIKA OCHRONY 

ZWIERZĄT, JEŚLI TAK, TO Z JAKIMI UPRAWNIENIAMI; 

Propozycja powołania Rzecznika Ochrony Zwierząt nie jest obecnie uwzględniona w programie           

partii Nowoczesna. Propozycję jego powołania uznajemy jednak za interesującą i zasługującą           

na rzeczową debatę w parlamencie oraz analizę w kontekście obowiązujących przepisów           

chroniących zwierzęta i sprawności działania obecnie istniejących instytucji odpowiedzialnych         

za ochronę zwierząt. Powtarzające się przypadki rażących naruszeń prawa wobec zwierząt i            

domowych, i dzikich skłaniają nas do poparcia takiej inicjatywy. Wymagałaby ona jednak            

starannego opracowania i przemyślenia pozycji ustrojowej Rzecznika, by był on efektywnie           

działającym organem. 


