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W obliczu toczącej się dyskusji nad zmianą Ustawy o ochronie zwierząt, Komitet Nauk

Zootechnicznych i Akwakułtury Polskiej Akademii Nauk, poczuwa się do obowiązku zajęcia

stanowiska w tak ważnej sprawie, mając na uwadze zarówno dobrostan zwierząt jak i różnorakie

reperkusje społeczne.
Przedkładając Panu Prezydentowi stanowisko Komitetu, wyrażam głębokie przekonanie, że

będzie to postrzegane jako istotny głos w debacie, służącej dobru Rzeczpospolitej.
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Stanowisko

Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury

Polskiej Akademii Nauk

w sprawie projektu zmian w Ustawie o ochronie zwierząt

oraz niektórych innych ustaw

przedstawionego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej 11 września 2020 r.

W związku z procedowaniern Ustawy o zmianie ustawy o ochronie

zwierząt oraz niektórych innych ustaw, Komitet Nauk Zootechnicznych

i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, jako reprezentacja środowiska

nauki polskiej, korzystając ze swych statutowych prerogatyw, zobowiązany

jest do przedłożenia stanowiska, z prośbą o uwzględnienie opinii środowiska

naukowego oraz ponowne dogłębne przeanalizowanie uwarunkowań

przedmiotowej, istotnej regulacji, nie tylko dla polskiego rolnictwa, ale też dla

przemysłu spożywczego, paszowego i utylizacyjnego.

Od Wielu lat prowadzone sa w Polsce badania w zakresie etologii,

behawioru i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, optymalizacji Warunków

ich utrzymania i użytkowania. Wyniki tych badań publikowane są

w międzynarodowych, uznanych czasopismach naukowych.

Nie negując konieczności dostosowania stanu

zmieniających się warunków i standardów Współczesności, W naszym

głębokim przekonaniu, zaproponowane rozwiązania zawarte w procedowanej

obecnie Ustawie o ochronie zwierząt wymagają rewizji i dostosowania do

warunków polskiego rolnictwa. Podobnie jak autorom nowelizowanej Ustawy

bliska jest nam troska o dobrostan zwierząt, jednak nie może być ona

wyalienowana ze złożonych uwarunkowań. Truizmem jest stwierdzenie,

że podejmowanie racjonalnych decyzji wymaga rzetelnej analizy potencjalnych

zysków i strat, postrzeganych nie tylko w stricte ekonomicznych kategoriach.

prawnego do

Każdy „rodzaj” produkcji zwierzęcej wykracza poza „naturalne”

użytkowanie zwierząt. W procedowanej Ustawie wprowadzenie całkowitego

zakazu hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczenia uboju rytualnego są

szkodliwe dla polskiej gospodarki. Wprowadzenie tych zmian spowoduje

obniżenie lub wrecz pozbawienie dochodu hodowców i właścicieli ferm zwierząt

oraz firm ubojowych, a także wpływów z eksportu do budżetu państwa,

doprowadzi do znacznej liczby bankructw oraz narazi Skarb Państwa na

roszczenia odszkodowawcze. Efektem tych radykalnych zmian będzie wzrost
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bezrobocia na obszarach wiejskich, a nawet kryzys ekonomiczny

W powiązanych sektorach gospodarki.

Skutki ekonomiczne i społeczne wprowadzenia całkowitego zakazu

hodowli zwierząt futerkowych
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1069/2009

zdnia 21 pażdziernika 2009 r. (przepisy sanitarne dotyczące produktów

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez

ludzi) zwierzęta futerkowe są naturalnym „utylizatorem” produktów

ubocznych. Powstające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

przetwarzane są na karmę dla zwierząt futerkowych (norki, lisy, jenoty). Jest

to działanie proekologiczne, gdyż producenci nie korzystają z utylizacji

przemysłowej. Efektem tego są niższe koszty ich działalności. Na polskich

fermach mięsożernych zwierząt futerkowych skarmianych jest rocznie ok. 400

tys. ton tzw. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Norka zjada ok.

50 kg karmy „mięsnej”, ajej tuszka po uboju waży ok. 1.5 kg (najwydajniej szy

„utylizator”). Obecnie to hodowcy tych zwierząt płacą przedsiębiorcom

(rzeźnie, przetwornic mięsa, przetwórnie rybne) za uboczne produkty

pochodzenia zwierzęcego, a po wprowadzeniu całkowitego zakazu hodowli

i chowu zwierząt futerkowych to firmy z branży mięsnej, rybnej i drobiowej

będą płacić zakładom zajmującym się utylizacją przemysłową. Będzie to

zapewne skutkowało wzrostem kosztów produkcji żywności zwierzęcego

pochodzenia, a co za tym idzie także wyższymi cenami tych produktów dla

konsumentów. W konsekwencji polskie produkty pochodzenia zwierzęcego

będą mniej konkurencyjne w kraju oraz zagranicą. Zwierzęta futerkowe, jako

naturalne „utylizatory” są konkurencją dla firm zajmujących się utylizacją

przemysłową, która jest energochłonna, kosztowna i jednocześnie szkodliwa

dla środowiska naturalnego.

Obornik produkowany przez zwierzęta futerkowe jest wartościowym

nawozem organicznym, którego oddziaływanie na środowisko jest

korzystniejsze od nawozów sztucznych. Same tuszki poubojowe są też dobrym

surowcem do produkcji karmy dla ryb. Futra naturalne łatwo ulegają utylizacji

[naturalny proces rozkładu). Natomiast produkcja futer sztucznych jest

uciążliwa dla środowiska, ponieważ są to wyroby syntetyczne, wytwarzane

głównie z produktów ropopochodnych (zawieraj ących węglowodory parafinowe

i naftenowe), a proces ich rozkładu w środowisku trwa setki lat.

W wyniku likwidacji ferm zwierząt futerkowych wzrośnie bezrobocie na

terenach wiejskich, szczególnie wśród osób z niskimi kwalifikacjami

zawodowymi. Jedyne źródło dochodu utracą również całe rodziny, które

zajmują się od wielu lat hodowlą i chowem zwierzat futerkowych, angażując

w to nieczęsto niemały kapitał finansowy. Hodowcy są płatnikami składek

zdrowotnych, rentowych i emerytalnych, podatków do budżetu państwa

i samorządów terytorialnych. Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju oszacował,



że W 2017 roku fermy zwierząt futerkowych zapewniały bezpośrednio 13 tys.

miejsc pracy, a kolejnych 40 tys. W firmach powiązanych z hodowlą i choWem

tych zwierząt. Obecnie liczby te są znacząco niższe, gdyż spadła liczba tzw.

ferm aktywnych.
Według rejestru Głównego Lekarza Weterynarii obecnie aktywnych ferm

zwierząt futerkowych jest ok. 500 (w roku 2015 było ich 720). Daje to nam

II miejsce W UE po Danii, oraz III miejsce w świecie (po Chinach i Danii).

Głównie są to duże fermy norek, nowocześnie Wyposażone. Po Wprowadzeniu

zakazu hodowli zwierząt futerkowych właściciele ferm wystąpią do budżetu

państwa o odszkodowania za poniesione straty (koszty inwestycji, kredyty,

inne zobowiązania finansowe). Warto dodać, iż w prawodawstwie Unii

Europejskiej nie ma formalnego zakazu hodowli zwierząt futerkowych, co nie

oznacza, że w kilku krajach jest on zakazany lub ograniczony.

Fermy w Polsce zapewniają zwierzętom wysoki standard utrzymania

(dobrostan), który przejawia się doskonała jakością produkowanych skór.

Skóry z polskich ferm zwierząt futerkowych prawie w 100% sprzedawane są

głównie przez domy aukcyjne W Helsinkach i Kopenhadze. Roczne przychody

branży futrzarskiej W Polsce z tytułu tego eksportu Wynosiły W roku 2015

około 1.7 mld. zł. Natomiast W latach 2018-2019 produkcja i sprzedaż spadła,

ale i tak utrzymywała się W granicach 700-850 mln. zł (roczne przychody).

Szacunkowa Wartość majątku ferm zwierząt futerkowych W postaci obiektów

hodowlanych, ich Wyposażenia oraz zwierząt szacowana jest na ok. 4.8 mld. zł

(Hodowca Zwierząt Futerkowych, 2017, 2018).

Stanowisko Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

w kwestii hodowli i chowu zwierząt futerkowych jest jednoznaczne,

należy je utrzymać, chociaż widzimy potrzebę zmniejszenia ich

uciążliwości środowiskowej, doskonalenia metod utrzymania oraz

dopracowania systemu państwowej kontroli ferm (Inspekcja

Weterynaryjna). Dostrzegamy tendencje światowe i zmniejszenie

zapotrzebowania na surowiec futrzarski, co oznaczać może w dłuższej

perspektywie procesy samolikwidacji krajowych ferm zwierząt

futerkowych, głównie lisów i jenotów. Postulujemy jednocześnie

utrzymanie hodowli, oprócz królików, także innych roślinożernych

zwierząt futerkowych, a mianowicie szynszyli. W kraju istnieją od wielu

lat niewielkie fermy tych zwierząt, dając dodatkowe zatrudnienie

mieszkańcom wsi.

Skutki ekonomiczne i społeczne wprowadzenia całkowitego zakazu uboju

rytualnego
Według różnych danych w świecie rocznie uśmierca się ok. 70 mld.

zwierząt dla celów konsumpcyjnych (W tym 67 mld. sztuk drobiu i 3 mld.

innych zwierząt gospodarskich). W Polsce ubojowi podlega ok. 800-870 mln.

zwierząt gospodarskich dla celów konsumpcyjnych (produkcja mięsa),



co stanowi ok. 1.1 % światowej produkcji zwierzęcej. A więc każdego dnia

uśmierca się w naszym kraju ok. 2000 zwierząt gospodarskich.

Postępowanie przedubojowe (w tym: transport) i sam ubój jest

najważniejszą operacją w transformacji zwierzęcia w jadalny dla człowieka

produkt żywnościowy. Wciąż najwięcej kontrowersji i emocji wywołują metody

uśmiercania zwierząt, tym bardziej że jest to medialnie temat „tabu”.

Metoda uśmiercania w uboju rytualnym jest bardziej humanitarnym

sposobem odebrania życia zwierzęciu niż tzw. metody tradycyjne. W świecie

wykonano setki badań fizjologicznych dotyczących ubojów rytualnych zwierząt

(koszer, halal), a wnioski są na ogół jednoznaczne. Ubój rytualny, właściwie

przeprowadzony, zapobiega błyskawicznie dopływowi krwi do mózgu, a krew

obecna w mózgu wypływa z niego natychmiast, powoduje nagły spadek

ciśnienia, co połączone z raptowną utratą płynu mózgowego, wywołuje

całkowitą utratę świadomości u zwierzęcia w czasie od 2 sekund do najwyżej

15 sekund (Nangeroni and Kennett 1963; Gregory and Wotton 1984;

Blackmore 1984, Grandin 1987). W takim przypadku, zasadne jest

niestosowanie zabiegu ogłuszania, który wywoła dodatkowy stres u zwierząt

i nie zawsze jest skuteczny. Jak podaje Rosen (2004) shechita jest bezbolesną

i skuteczną metodą ogłuszenia i pozbawienia życia zwierzęcia jednym szybkim

ruchem (cięciem), co jest efektem tzw. perfuzji mózgu. Również badania

Schulze iin. (2006) wskazują, że przez pierwsze 3 sekundy po uboju halal

wykres EEG nie różnił się od wykonanego przed ubojem, co wskazuje,

że zwierzę nie odczuwało bólu podczas cięcia i natychmiast po nim.

Obowiązujący w USA "Humane Slaughter Act" definiuje shechitę jako

humanitarną metodę uśmiercania zwierząt.

Wprowadzenie zakazu uboju rytualnego pogorszy warunki prowadzenia

działalności rolniczej oraz całej branży mięsnej. Zakaz uboju rytualnego może

doprowadzić do zmniejszenia opłacalności hodowli i chowu zwierząt

gospodarskich w Polsce, utraty rynków zbytu, ograniczenia konkurencyjności

podmiotów uczestniczących w obrocie zwierzętami i produktami pochodzenia

zwierzęcego. Zakaz uboju rytualnego uderzy w 30-40 zakładów mięsnych i ok.

350 tys. gospodarstw utrzymujących bydło oraz ok. 40 zakładów zajmujących

się ubojem drobiu (dane Związku „Polskie Mięso” z września 2020 r.)

Właściciele zakładów mięsnych mogą wystąpić do Skarbu Panstwa

o odszkodowania w związku z zerwanymi umowami oraz zaciągniętymi

kredytami. Wprowadzenie tych zmian spowoduje obniżenie dochodu nie tylko

hodowców, ale również rolników produkujących zboże oraz przedsiębiorstw

zajmujących się produkcją i obrotem pasz. Ograniczenie produkcji

wzakładach mięsnych (mięso wołowe i drobiowe) zgodnie z wymaganiami

konsumentów muzułmańskich doprowadzi do bankructwa tych zakładów oraz

firm powiązanych z tą branżą, co będzie skutkowało wzrostem bezrobocia,

zmniejszeniem dochodów podatkowych samorządów terytorialnych i budżetu

panstwa.



Eksport mięsa Wołowego oraz drobiowego z uboju religijnego (shechita

i halal) Wg szacunku Związku „Polskie Mięso” Wynosi ok. 40% W strukturze

całego eksportu produktów zwierzęcych. Z powyższego raportu wynika,

że odsetek ten zmienia się w zależności od pozyskiwania zagranicznych

rynków zbytu. Przykładowo, w roku 2018 Wyeksportowano z Polski 464 tys.

ton wołowiny o Wartości 1 673 mld Euro (ok. 7.2 mld. zł). Do krajów UE

(w których żyje 26-28 mln. muzułmanów] trafiło 84%, natomiast 10% (47 tys.

ton) wyeksportowano do Izraela i Turcji (wartość tego miesa z uboju z shechita

i halal Wyniosła 165 mln. Euro czyli ok. 700 mln. zł). Pewne ilości mięsa

Wołowego eksportujemy też do Egiptu [populacja 100 mln. i Arabii Saudyjskiej

- 35 mln. ludności muzułmańskiej). Zakładając tylko, że ubój rytualny dotyczy

10-15% wołowiny, to otrzymamy wartość 0.7-1 mld. zł. Tyle możemy rocznie

zyskać lub stracić.
Inaczej przedstawia się eksport mięsa drobiowego. Polska jest

najwiekszym producentem tego mięsa w Europie, z czego połowę

przeznaczamy na eksport. Na Wewnętrzny rynek Unii Europejskiej trafia 70%

krajowego eksportu. W 2018 roku Wyeksportowaliśmy 1.5 mln. ton o Wartości

2.4 mld. Euro, a w 2019 - 1.8 mln. ton o Wartości 3.4 mld. Euro. Oprócz

krajów europejskich, eksportujemy też rynki pozaunijne, jak Egipt i kraje

Zatoki Perskiej, a nawet do Ghany, gdzie mieszka 5 mln. ludności

muzułmańskiej. Zakładając, że 15-20% drobiu eksportowanego z Polski

Wymaga uboju halal to daje Wartość 2-3 mld. zł, tyle możemy rocznie zyskać

lub stracić. Na rynku mięsa drobiowego i Wołowego istnieje duża konkurean a,

raz utracone rynki trudno odzyskać.
W świecie żyje ok. 1.6 mld. ludzi wyznających religię żydowską

imuzułmańśką. Nie będa oni z pewnością konsumować mięsa od zwierząt

(bydło, drób, owce, kozy) uśmierconych w sposób tradycyjny

(z oszołomieniem). Ubój rytualny (koszer, halal) jest prowadzony

we Wszystkich krajach UE z Wyjątkiem Danii (od lutego 2014) i Szwecji

(od 1937), jest zakazany W Norwegii i Szwajcarii` W niektórych krajach UEjest

uwarunkowany pewnymi ograniczeniami. Istnieje prawdopodobieństwo,

że bydło z Polski będzie transportowane do krajów ościennych (Litwa,

Słowacja, Czechy), gdzie nie ma zakazu uboju rytualnego, co narazi zwierzęta

na niepotrzebny stres transportowy i zwiększy koszty produkcji wołowiny typu

koszeri halal.

Obecnie, głównie ze względu na pandemię, obserwujemy symptomy

globalnego kryzysu ekonomicznego. Polska nie może pozwolić sobie na łatwa

utratę rynków zbytu, chaos w hodowli i choWie bydła i drobiu oraz

niepotrzebne napięcia społeczne.

Poszerzono kompetencje organizacji społecznych poprzez umożliwienie

im żądania asysty Policji przy interwencyjnym odbiorze zwierzęcia oraz

w ramach tejże asysty, na wejście na posesję bez zgody właściciela



Uważamy, że proponowany W projekcie ustawy zapis o możliwości asysty

policji lub straży gminnej podczas odbierania zwierzęcia przez organizację

społeczną, W tym przyznanie jej prawa do Wejścia na teren nieruchomości bez

zgody lub pomimo sprzeciwu jej Właściciela, może naruszać prawo własności,

a także zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu utrzymywanych zwierząt.

Zasady bioasekuracji muszą być rygorystycznie przestrzegane ze względu na

szerzące się choroby (np. afrykański pomór świń). Inną wadą tego zapisu są

kontrole społeczne, które będa przeprowadzane przez osoby nie mające

odpowiedniego wykształcenia. W Polsce kontrolą utrzymania zwierząt

gospodarskich zajmuje się Inspekcja Weterynaryjna, która posiada

odpowiednio Wykształconą kadrę, potrafiącą w sposób fachowy ocenić system

chowu zwierząt oraz ich dobrostan.
Jednocześnie uważamy, że system kontroli ferm przez Inspekcje

Weterynaryjna (pod kątem dobrostanu zwierząt) powinien być przejrzysty,

raporty dobrze udokumentowane zumożliwieniem udostępnienia mediom

i organizacjom pozarządowych.

Zakaz organizowania i prowadzenia występów cyrkowych z udziałem

zwierząt
Zwierzęta dzikie, nieudomowione, utrzymywane W cyrku mają bardzo

duże ispecyficzne wymagania środowiskowe, które w większości nie są

spełniane. Brak wystarczającej ilości ruchu, pozbawienie naturalnego

środowiska bytowania zaburza dobrostan tych zwierząt (pojawienie się

stereotypii). Zwierzęta wykonujące akrobacje narażone są na urazy i stanowią

zagrożenie dla ludzi. Zmuszane są również do długich podróży, które wywołują

u nich stres. Generalnie za uzasadnione uważalny wprowadzenie zakazu

występowania zwierząt w cyrku. Wyjątek mogą stanowić małe ssaki (np. psy),

niektóre ptaki (np. gołębie).

Zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania

kolczatek
Popieramy Wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na

uwięzi na stałe oraz używania kolczatek. Jednak należałoby zrezygnować

Wustawie ze szczegółowej definicji kolczatki („typ metalowej obroży dla

zwierząt, mającej budowę łańcuszka, którego ogniwa zakończone są tępo

Wystającymi końcami drutu”), ponieważ wystarczy użycie skórzanej obroży

z naostrzonymi ćwiekami, aby ominąć zapisy Ustawy. W obecnej wersji Ustawy

nie ma zapisu dotyczącego maksymalnego czasu trzymania psa na uwięzi

(12 godzin), a jest mało dokładny termin „tymczasowo”. Wydłużenie długości

łańcucha do 6 metrów i zapewnienie 20 m2 przestrzeni dla zwierzęcia

oceniamy pozytywnie, ale należy uwzględnić różnorodność ras (i masy ciała)

psow.



W naszym głębokim przekonaniu wprowadzenie w życie niektórych

zapisów obecnie procedowanej Ustawy wpłynie negatywnie na kondycję

polskiego rolnictwa i pogorszy sytuację bytową, nie tylko mieszkańców

wsi. Troska o dobrostan zwierząt powinna być realizowana poprzez

rzetelną edukację, a także merytoryczny nadzór (dokonywany przez

lekarzy weterynarii i zootechníków) nad formami i innymi miejscami

utrzymywania zwierząt.

Jako członkowie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury

Polskiej Akademii Nauk, deklarując udział naszych ekspertów

wprocesach przygotowań aktów prawnych, zwracamy się do Pana

Prezydenta, Pań i Panów Posłów i Senatorów oraz Pana Prezesa Rady

Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej o ponowne wnikliwe rozważenie wielu

zapisów Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i niektórych

innych ustaw.

Poznań, 21 września 2020

W imieniu
Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury

Polskiej Akademii Nauk
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