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 Sz. P. Krzysztof Kwiatkowski 

    Przewodniczący Komisji     

    Ustawodawczej Senatu RP 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący 

 

W nawiązaniu do posiedzenia Komisji Ustawodawczej Senatu RP w dniu 23 września 2020 roku, 

w trakcie którego omawiana była uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 września 2020 r. 

ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba 

Gospodarcza (KRD-IG), jako największa w Polsce organizacja zrzeszająca podmioty sektora drobiarskiego, 

pragnie przekazać poniżej propozycje zmian do przedmiotowej ustawy. 

 

1. Odstąpienie od wprowadzenia zakazu uboju według szczególnych sposobów przewidzianych przez 

obrządki religijne, zwanego „ubojem bez ogłuszenia”, poprzez wykreślenie pkt 13 w art. 1 ustawy 

2. Odstąpienie od przewidzianego w ustawie poszerzenia kompetencji organizacji pozarządowych, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w szczególności polegających na wstępie do 

gospodarstwa i odebraniu zwierząt posiadaczowi, poprzez wykreślenie pkt 3 w art. 1 ustawy. 

3. W przypadku pozostawienia w ustawie przepisów zakazujących lub w znaczący sposób ograniczających 

prowadzenie określonej działalności, apelujemy o zapewnienie odpowiednio długich okresów przejściowych 

oraz wprowadzenie sprawiedliwych zasad wypłacania odszkodowań dla objętych zakazem lub 

ograniczeniem działalności przedsiębiorców, które odpowiednio zrekompensują poczynione dotychczas 

inwestycje i umożliwią spłaceniem zaciągniętych zobowiązań finansowych i przebranżowienie. 

 

Uzasadnienie 

Cały polski sektor drobiarski z wielkim zaskoczeniem przyjął propozycje zmian w ustawie o ochronie zwierząt, 

jak również sposób ich procedowania bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji podczas prac w Sejmie.  

Nasz stanowczy sprzeciw budzą zmiany dotyczące wprowadzenia przepisów ograniczających ubój religijny.  
 

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, a ponad 50 % tej produkcji jest 

eksportowane na ponad 100 rynków. Wartość eksportu za 2019 to 12,9 mld zł, 55 % tego eksportu to produkty 

wytworzone w systemie halal. Wprowadzenie proponowanego zakazu uboju religijnego spowoduje, że 

zakłady, które do tej pory tego rodzaju ubój wykonywały, będą musiały w ciągu 30 dni zrezygnować z tej dużej 

części swojej działalności.  

Ponieważ w większości krajów UE taki zakaz nie obowiązuje, wprowadzając go w Polsce, ustawa o ochronie 

zwierząt będzie wspierać zagranicznych konkurentów polskiej branży mięsnej.  
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Sektor drobiarski, nie otrząsnął się jeszcze z kryzysu i problemów wywołanych przez grypę ptaków, pandemię 

COVID-19 i znajduje się w największym od lat kryzysie. Tego typu rozwiązanie może doprowadzić do upadku 

polskiej branży mięsnej, w tym producentów drobiu, jego hodowców oraz rolników.   
 

Dla hodowców oznacza to utratę kontraktów oraz zmniejszenie, i tak już balansującej na krawędzi opłacalności, 

produkcji. W dłuższej perspektywie będzie to skutkowało utratą płynności finansowej  

i trudnościami w spłacaniu zaciągniętych kredytów na budowę i modernizację ferm.  
 

Zmniejszenie zapotrzebowania ze strony zakładów ubojowych odbije się negatywnie nie tylko na producentach 

żywca drobiowego, ale także na producentach jaj wylęgowych, zakładach wylęgu drobiu, producentach pasz i 

innych tzw. satelitarnych dla drobiarstwa gałęziach produkcji rolnej, w efekcie dotknie całej gospodarki i 

spowoduje likwidację tysięcy miejsc pracy. 
 

Już raz w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność zakazu uboju na potrzeby religijne  

z Konstytucją RP.  Zaskarżone wtedy decyzje Parlamentu kosztowały polskich rolników miliardy złotych oraz 

przez zahamowanie eksportu spowodowały ogromny kryzys całej branży drobiarskiej. Uważamy, że należy 

zrobić wszystko, by nie powtórzyć tego tragicznego dla branży scenariusza.   
 

Ponadto stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu dodatkowych uprawnień dla organizacji pozarządowych 

dotyczących kontroli gospodarstw rolnych. Tego typu uprawnienia powinny wyłącznie należeć do Inspekcji 

Weterynaryjnej, a więc państwowego organu wyposażonego w odpowiednie kompetencje. 
 

Jako branża drobiarska sprzeciwiamy się również wprowadzeniu do ustawy zakazu hodowli zwierząt 

futerkowych. Każdego roku około 700 tysięcy ton pozostałości produkcji drobiowej trafia na fermy zwierząt 

futerkowych. W przypadku prowadzenia zakazu ich hodowli, branża drobiarska będzie zmuszona  

do utylizacji tych odpadów, co znacząco wpłynie na rentowność produkcji. Proponowane zmiany bez 

zapewnienia odpowiednich okresów przejściowych oraz odszkodowań spowodują dramat wielu podmiotów. 

W konsekwencji negatywny wpływ proponowanych zmian odczują polscy konsumenci, rynek pracy, a także 

cała polska gospodarka.  
 

Mając powyższe na względzie stanowczo sprzeciwiamy się proponowanym rozwiązaniom i domagamy się 

odrzucenia szkodliwych dla sektora drobiarskiego i całego polskiego rolnictwa zmian.   

 

           Z poważaniem, 
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