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WNIOSEK
W związku z doniesieniami prasowymi o planowanej w najbliższym czasie rekonstrukcji rządu
pragniemy w imieniu polskich rolników wyrazić nasze szczere poparcie dla inicjatywy redukcji liczby
ministerstw. Mamy nadzieję, że działania te przyczynią się do usprawnienia prac poszczególnych
resortów i ograniczenia biurokratycznych zawiłości. Rolnicze OPZZ przede wszystkim zwraca się do
Pana Prezesa z prośbą o podjęcie działań zmierzających do połączenia Ministerstwa Środowiska z
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Ministerstwem Klimatu. Nowo powstałemu
ministerstwu można by nadać nazwę Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

UZASADNIENIE
Proponowane połączenie ministerstw ujednolici zarządzanie tematami, które są bardzo ze sobą
spójne. Zarówno rolnictwo, jak i leśnictwo są integralną częścią środowiska naturalnego. Ważnym
czynnikiem łączącym te elementy jest ochrona rolniczych ferm przed chorobami od zwierzyny
dzikiej, a w szczególności ochrona trzody chlewnej przed chorobą ASF, która praktycznie opanowała
już większą część Polski. Dotychczasowa strategia walki z wirusem ASF okazała się mało skuteczna
m.in. dlatego, że ośrodki decyzyjne zajmujące się walką z wirusem są bardzo rozczłonkowane i
synchronizacja działań jest niemożliwa albo co najmniej bardzo przewlekła. Aktualnie gospodarką
łowiecką, i to zaledwie w zakresie wyznaczania władz Polskiego Związku Łowieckiego, zajmuje się
Ministerstwo Środowiska. Natomiast zarządzaniem pod względem weterynaryjnym, w tym
zarządzaniem bioasekuracją, zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieposiadające
zwierzchności nad myśliwymi, co bardzo negatywnie wpływa na realizację zagadnień związanych z
ochroną wsi i gospodarki rolnej przed ASF.
Co więcej, kwestie środowiskowe i klimatyczne znalazły się w samym centrum nowego
flagowego, ideologicznego projektu Unii Europejskiej tzw. Zielonego Ładu, który jawnie, a według
nas zupełnie niesłusznie, obarcza rolnictwo współodpowiedzialnością za zmiany klimatu. Stworzenie
jednego centrum decyzyjnego odpowiedzialnego za wymienione dziedziny wydaje się tym bardziej
konieczne i logiczne.
Już tych kilka przykładów wskazuje, że centralizacja zarządzania gospodarką leśną,
łowiectwem i ochroną środowiska, które ściśle związane są z rolnictwem, jest wskazana, pożądana i
niezbędna dla sprawnego zarządzania wymienionymi wyżej dziedzinami. Mając na uwadze powyższe
prosimy o podjęcie działań dla połączenia wymienionych instytucji w jedno ministerstwo.
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