
Pytania Fundacji Czarna Owca Pana Kota 

 

odpowiedzi Lewicy 

 

1. Czy obecny program wyborczy partii uwzględnia ochronę zwierząt i przyrody? Jeśli tak 

to, w jakich aspektach i co proponuje? 

 

Lewica poświęciła ochronie przyrody i zwierząt osobne punkty w programie wyborczym. 

W zakresie ochrony przyrody proponujemy Pakiet dla Lasów. Zagwarantujemy prawnie, 

że co najmniej 10% lasów w Polsce będzie wolnych od ingerencji człowieka. Aby skuteczniej 

egzekwować przepisy dotyczące ochrony środowiska i kontrolować niszczące ją podmioty, 

powołamy Agencję Ochrony Przyrody.   

 

Utworzymy Fundusz Dzikiej Przyrody, na który obowiązkowo trafiać będzie 20% przychodów 

z gospodarki leśnej. Fundusz zajmie się przywracaniem naturze części jej pierwotnych terenów: 

zalesianiem nieużytków, odtwarzaniem mokradeł, przywracaniem – tam, gdzie to możliwe – 

dzikich brzegów rzek. To rozwiązania konieczne, by przeciwdziałać pustynnieniu i zwiększać 

retencję wody słodkiej. 

 

Z ochroną przyrody nierozerwalnie wiążą się też kwestie polityki klimatycznej i energetycznej. 

Lewica uważa, że redukcja emisji gazów cieplarnianych powinna być jednym z priorytetowych 

zadań na najbliższe lata. W tym celu zredukujemy zużycie paliw kopalnych w energetyce na rzecz 

czystych źródeł energii. W pierwszej kolejności zakażemy importu węgla i uniezależnimy się od 

gazu z zagranicy. Będziemy inwestować w sieci przesyłowe, termomodernizację budynków, 

panele słoneczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła i domową produkcję energii. W przyszłym 

roku chcemy na ten cel przeznaczyć 6 miliardów złotych z budżetu państwa. Do 2035 roku 

większość energii powinna pochodzić z odnawialnych źródeł.  

 

Powstrzymamy powstawanie nowych kopalni odkrywkowych. To najbardziej obciążająca 

dla środowiska forma wydobycia paliw kopalnych, skutkująca m.in. obniżeniem poziomu wody 

w pobliskich jeziorach i pustynnieniem okolicznych obszarów. 

 

Aby poprawić jakość powietrza, dofinansujemy z budżetu państwa wymianę 2 milionów 

domowych pieców węglowych na nowoczesne, bezemisyjne instalacje grzewcze w ciągu 15 lat. 

Gdzie tylko to możliwe, będziemy rozwijać sieci ciepłownicze. Ustanowimy minimalny udział 



przestrzeni biologicznie czynnej w każdym kwartale miasta. Dzięki tym rozwiązaniom w ciągu 

15 lat będziemy mieć najczystsze powietrze w tej części Europy. 

 

Utworzymy urząd Rzecznika Praw Zwierząt. Do 2023 roku zlikwidujemy fermy futrzarskie, 

zabronimy wykorzystywania zwierząt w cyrkach i skończymy z chowem klatkowym. Stworzymy 

możliwość sterylizacji na koszt państwa zwierząt domowych za zgodą właściciela. 

 

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? 

 

Lewica planuje – zgodnie ze swoim programem – wnieść w kadencji parlamentarnej 2019-2023 

projekty legislacyjne dotyczące wskazanych zagadnień. Wprowadzenie rozwiązań, o których 

mowa w odpowiedzi na pierwsze pytanie, wymagać będzie licznych zmian w obecnie 

obowiązujących ustawach – między innymi w Ustawie o lasach, Ustawie o ochronie przyrody, 

Prawie ochrony środowiska, Prawie energetycznym, Ustawie o odnawialnych źródłach energii, 

Prawie geologicznym i górniczym, Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

Ustawie o ochronie zwierząt i w innych ustawach – oraz przyjęcia nowych ustaw, jak również 

wprowadzenia zmian w obowiązujących aktach wykonawczych. 

 

3. Czy partia zamierza powołać instytucję Rzecznika Ochrony Zwierząt, jeśli tak, to z jakimi 

uprawnieniami? 

 

Tak – utworzymy urząd Rzecznika Praw Zwierząt, który będzie dbać o dobrostan zwierząt 

domowych, hodowlanych i dzikich. Rzecznik będzie m.in. opiniować poselskie i rządowe projekty 

ustaw i rozporządzeń, prowadzić akcje edukacyjne, nadzorować działania służb i podejmować 

interwencje w przypadku działań na szkodę dobrostanu zwierząt. 

 


