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w związku z przekazaniem do Senatu uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia r8.09.2020 r. 
o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych iimych ustaw, Krajowy Związek Banków 
Spółdzielczych (KZBS) wyraża głębokie zaniepokojenie skutkami uchwalonej ustawy dła 
naszych członków - banków spółdzielczych, kredytujących w istotnej mierze przedsiębiorców, 
których ustawa dotyczy. 

Polskie banki spółdzielcze - instytucje finansowe z wyłącznie polskim kapitałem, są istotnym 
dostawcą kredytu bankowego dla branży rolno - spożywczej, a w szczególności dla: 

1) rolników zajmujących się produkcją roślinną i zwierzęcą, w tym hodowlą zwierząt 
futerkowych, 

2) przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem mięsnym z tzw. uboju rytualnego, 

3) przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, 
4) producentów pasz, 
5) firm transportowych obsługujących sektor rolno-spożywczy. 

Szczególnie istotną grupą kredytobiorców banków spółdzielczych są hodowcy zwierząt 
objętych tzw. ubojem rytualnym oraz przedsiębiorstwa przetwórcze i współpracujące. Produkty 
tej branży prawie w całości przeznaczone są na eksport, a tylko w niewielkiej części na rynek 
krajowy. Realizowana w tych podmiotach produkcja stanowi podstawowe źródło spłaty 
kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji, jak również produkcji bieżącej. 
Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych 
ustaw w zasadzie likwiduje całą branżę przetwórczą związaną z tzw. ubojem rytualnym. 
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bowiem skazuje niejako kierowanie tego rodzaju wyrobów mięsnych wyłącznie na rynek 
krajowy. Polski ustawodawca likwiduje dla tej grupy przedsiębiorców możliwość eksportu 
wyrobów mięsnych. Wynika to wprost z nowego brzmienia art. 34 ust. 3a i 3b zmienianej 
ustawy o ochronie zwierząt. Jest oczywiste, że w przypadku przestawienia przez tych 
przedsiębiorców produkcji na nasycony rynek krajowy, nie będą oni mogli uzyskiwać tak 
dotychczasowych cen za swoje wyroby, jak na rynkach zagranicznych, o ile w ogóle te wyroby 
znajdą zbyt na rynku krajowym. Brak możliwości wyeksportowania wyrobów mięsnych z 
uboju rytualnego i ograniczenie lub niemożliwość sprzedaży tych wyrobów na rynku krajowym 
skutkować będzie ograniczeniem produkcji zwierząt, ograniczeniem produkcji pasz, 
ograniczeniem produkcji roślinnej, spadkiem usług transportowych, spadkiem zatrudnienia w 
tym obszarze, wzrostem bezrobocia, zubożeniem ludności oraz spadkiem wpływów do budżetu 
państwa. Wreszcie może skutecznie pozbawić producentów możliwości obsługi zaciągniętych 
na te cele kredytów bankowych. Tak więc uchwalone zmiany do ustawy o ochronie zwierząt 
prowadzą do likwidacji nie tylko branży przetwórstwa mięsnego, ale również likwidacji 
wszystkich branż działających na potrzeby tego przetwórstwa. 

Powyższe negatywne skutki dla rolników i przedsiębiorców, w zdecydowanej większości 
kredytobiorców, przekładają się również bezpośrednio na sytuację ekonomiczną banków 
spółdzielczych finansujących wszystkie wyżej wymienione podmioty. 
Udzielając wieloletnich kredytów inwestycyjnych dla tej branży banki określały ich zdolność 
kredytową (zdolność do spłaty kredytów z odsetkami) na podstawie planowanych przychodów 
i dochodów z opłacalnej dotychczas działalności. Uchwalona ustawa, likwidująca w istocie 
całą branżę, doprowadzi kredytobiorców - klientów banków spółdzielczych do utraty 
przychodów, a w konsekwencji do zaprzestania spłaty kredytów z odsetkami. To z kolei 
wpłynie nie tylko na pogorszenie się i tak już bardzo trudnej (wywołanej obniżką stóp 
procentowych) sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych, ale może wręcz zagrozić ich 
funkcjonowaniu. W ten sposób ustawodawca, uchwalając ustawę w dniu 18.09.2020 r. o 
zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, doprowadzi do olbrzymich 
negatywnych skutków dla przedsiębiorców związanych z hodowlą oraz tzw. ubojem 
rytualnym, dla wszystkich podmiotów współpracujących z tą branżą oraz dla polskich banków 
spółdzielczych. 

Aby zapobiec lub ograniczyć negatywny wpływ, jaki ustawa z dnia 18.09.2020 r. będzie mieć 
na gospodarkę oraz banki spółdzielcze, należy: 

1) zdecydowanie wydłużyć, od 5 - 10 lat termin wejścia w życie ustawy, aby zapewnić 
przedsiębiorcom możliwość spłaty dotychczas zaciągniętych zobowiązań związanych z 
poniesionymi inwestycjami. 



2) przewidzieć w ustawie możliwość wypłaty rekompensat wszystkim podmiotom, które 
w związku z drastycznym ograniczeniem produkcji wyrobów mięsnych z tzw. uboju 
rytualnego, utracą przychody związane bezpośrednio lub pośrednio związane z tą 
produkcją, 

3) przewidzieć w ustawie możliwość wypłaty rekompensat bankom kredytującym 
podmioty, o których mowa w pkt 2. 

Powyższe stanowisko K Z B S odnosi się odpowiednio do działalności gospodarczej w zakresie 
chowu lub hodowli zwierząt futerkowych w celach komercyjnych.. 

W związku z powyższym Krajowy Związek Banków Spółdzielczych proponuje w ustawie z 
dnia 18.09.2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw 
wprowadzenie następujących zmian: 

1) w art. 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 
„2.Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt 
futerkowych w celach komercyjnych, w szczególności w celu pozyskania futer lub 
innych komponentów. 

3.Jeżeli wskutek wejścia w życie ustawy podmioty wymienione w ust. 1 i 2 doznają 
pogorszenia sytuacji ekonomicznej skutkującej zaprzestaniem spłaty udzielonych im 
kredyty, to bankom kredytującym przysługiwać będzie rekompensaty z budżetu 
państwa w kwocie odpowiadającej niespłaconym należnościom z tego tytułu."; 

2) w art. 17 w pkt 1 skreślić wyrazy „i 13"; 
3) w art. 17 dodać pkt 3 w brzmieniu: 

„3) art. 1 pkt 7 i 13, który wchodzi w życie po upływie 10 lat od dnia ogłoszenia. 

Proponowane zmiany do uchwalonej ustawy mają na celu ochronę uprawnionych interesów 
polskich rolników, polskich przedsiębiorców i polskich banków spółdzielczych kredytujących 
te podmioty. 

Do wiadomości: 
Pan Tadeusz Kościński - Minister Finansów 
Pan Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Pan Jacek Jastrzębski - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 


