Warszawa, 09 marca 2022 r.
Znak sprawy: DŻW.bhż.850.11.2022
MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Pan
Marek Siniło
Wiceprezes
Podlaskiej Izby Rolniczej
[e-mail:bialystok@pirol.pl]

Dotyczy: wniosku o zmianę przepisów w celu umożliwienia zagospodarowania
mięsa ze zwierząt podlegających ochronie, tj. bobra, żubra i łosia

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na e-mail z 7 lutego 2022r., przy którym przekazano pismo Podlaskiej Izby
Rolniczej w ww. sprawie, z dnia 12 stycznia 2022r. znak PIR.A.A./6/2022, skierowane do
Krajowej Rady Izb Rolniczych, uprzejmie informuję, co następuje.

Przede wszystkim należy podkreślić, że bobry i żubry zgodnie z przepisami z zakresu
ochrony przyrody należą do zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. Bóbr europejski
(Castor fiber) posiada w Polsce status zwierzęcia objętego ochroną częściową, które można
pozyskiwać (co rozumie się jako chwytanie, łowienie lub zbieranie zwierząt gatunków
chronionych lub ich części i produktów pochodnych do celów gospodarczych), zaś żubr
(Bison bonasus) jest gatunkiem podlegającym ochronie ścisłej.
Ponadto, bobry i żubry zgodnie z przepisami z zakresu prawa łowieckiego nie są zaliczane
do zwierząt łownych, zaś łoś (Alces alces), choć znajduje się na liście gatunków zwierząt
łownych, objęty jest całoroczną ochroną (nie wyznaczono dla tego gatunku okresów
polowań).
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Natomiast przepisy prawa żywnościowego stanowią, że do celów spożycia przez ludzi
pozyskuje się, co do zasady, mięso ze zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu,
zajęczaków, a także zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz zwierząt
łownych.
Jednocześnie, polskie instytucje państwowe takie jak Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska lub Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska wydają zezwolenia na odstrzały
zwierząt objętych ochroną, ale wyłącznie w pewnych, ściśle określonych przypadkach,
biorąc pod uwagę brak szkodliwego wpływu takich działań na zachowanie we właściwym
stanie populacji tych gatunków.
W latach 2017- 2019, na prośbę resortu środowiska, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi rozważano kwestię wykorzystania mięsa z gatunków zwierząt chronionych do celów
spożycia przez ludzi, biorąc pod uwagę przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności, tj.
wykorzystania mięsa na własne potrzeby myśliwego lub ewentualnego wprowadzania na
rynek mięsa z takich gatunków. Ostatecznie, zdecydowano jednakże o nie podejmowaniu
tej tematyki w pracach legislacyjnych.
Aktualnie w resorcie rolnictwa, mając na uwadze wcześniej przeprowadzone dyskusje na
ten temat z resortem środowiska, nie planuje się prowadzenia prac legislacyjnych
zmierzających do umożliwienia wykorzystywania mięsa ze zwierząt podlegających ochronie
do celów konsumpcyjnych.
Z poważaniem
z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Kołakowski
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Krajowa Rada Izb Rolniczych
[sekretariat@krir.pl]
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