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Opinia dot. uboju zwierząt bez ogłuszania w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
celem fundacji Compassion in World Farming jest zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt 
hodowlanych i łagodzenie ich cierpienia oraz edukacja społeczna w zakresie właściwego traktowania 
zwierząt gospodarskich i opieki nad nimi. Od 2013 roku fundacja istnieje w Polsce i zajmuje się 
promowaniem takich dobrostanowych, hodowlanych procedur, metod i praktyk, które nie narażają 
zwierząt hodowlanych na niepotrzebne cierpienie.  

Fundacja Compassion in World Farming Polska z zadowoleniem przyjmuje decyzję Sejmu RP, zgodnie 
z którą zwierzęta mogą być poddawane ubojowi bez ogłuszania w Polsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
ich mięso jest przeznaczone do spożycia przez wspólnoty religijne mieszkające w Polsce. Zgodnie z 
decyzją Sejmu RP zwierzęta nie mogą być poddawane ubojowi bez ogłuszania, jeżeli mięso jest 
przeznaczone na eksport, do spożycia przez wspólnoty religijne zamieszkujące inne państwa 
członkowskie UE lub kraje trzecie. Wzywamy Senat RP do zajęcia takiego samego stanowiska jak 
wymienione powyżej, wyrażone przez zdecydowaną większość sejmową.  
 
Badania naukowe 
Badania naukowe jasno pokazują, że ubój bez ogłuszenia skutkuje ekstremalnym bólem dla zwierząt. 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) - agencja UE zajmująca się niezależnym 
doradztwem naukowym na temat możliwych zagrożeń związanych z żywnością oraz zdrowiem i 
dobrostanem zwierząt, opracowała raport1 i opinię2 w sprawie zwierząt podczas uboju. Wnioski tam 
zawarte opierają się na kompleksowym przeglądzie i podsumowaniu obszernej literatury naukowej w 
tej dziedzinie. Warto dodać, że opinie EFSA są uwzględniane w unijnych przepisach i zasadach oraz 
podczas ustalania nowych procedur. 
 
W swojej opinii EFSA stwierdza, że „ze względu na poważne obawy dotyczące dobrostanu zwierząt 
związane z ubojem bez ogłuszania zawsze należy przeprowadzać ogłuszanie przed cięciem”. 
 
W raporcie EFSA stwierdzono, że istnieje duże ryzyko, że zwierzęta odczuwają ekstremalny ból 
podczas podcinania gardła. Dodano tam informację, że w czasie, gdy zwierzę, którego gardło zostało 
podcięte, pozostaje przytomne, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych 
problemów dobrostanowych, ponieważ zwierzę może odczuwać przerażenie, ból lub panikę. 



 

 

 
W opinii EFSA stwierdza się natomiast, że „cięcia stosowane w celu szybkiego wykrwawienia powodują 
znaczne uszkodzenie tkanek w obszarach ciała mocno wypełnionymi receptorami bólu. Gwałtowny 
spadek ciśnienia krwi, który następuje tuż po utracie krwi, jest łatwo wyczuwalny przez świadome 
zwierzę i natychmiast wywołuje strach i panikę. Problemy dobrostanowe występują również wtedy, 
gdy przytomne zwierzęta wdychają krew z powodu silnego krwawienia do tchawicy. Bez ogłuszania,  
czas między przecięciem głównych naczyń krwionośnych a utratą wrażliwości i świadomości, jak 
można wywnioskować z reakcji behawioralnej i reakcji mózgu, wynosi do 20 sekund u owiec, do 2 
minut u bydła, do 2,5 minuty lub nawet więcej u drobiu, a czasami 15 minut lub więcej u ryb”. 
 
EFSA niedawno rozważała ubój drobiu. W swojej opinii z 2019 r. w temacie uboju drobiu bez ogłuszania 
EFSA jasno stwierdza, iż: „stosowanie tej metody doprowadzi zatem do nieuniknionego bólu, strachu 
i paniki”. EFSA zaleca, „aby zapobiec doświadczaniu przez ptaki takich konsekwencji jak ból i strach, 
zwierzęta te nie powinny być poddawane wykrwawianiu się podczas, gdy są przytomne”3.  
 
W obliczu ogromnego cierpienia związanego z ubojem bez ogłuszania istotne jest, aby nie zabijać w 
ten sposób więcej zwierząt, niż jest to potrzebne do zaspokojenia potrzeb społeczności religijnych 
mieszkających w Polsce. 
 
Fundacja Compassion in World Farming Polska dodatkowo popiera pozostałe zapisy nowelizacji 
ustawy o ochronie zwierząt, tj. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz wykorzystywania zwierząt 
w cyrkach. Fundacja apeluje do Senatu, aby przyjąć nowelizację ustawy w aktualnym kształcie.   
 
Z wyrazami szacunku, 

 
 
 
 

Małgorzata Szadkowska 
Prezeska Fundacji Compassion in World Farming Polska 
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