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Tarnów, dnia 22 września 2020 r.

WRG.1511.4.2020

Pan Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z nowelizacją, przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 18 września 2020 r.,

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 638), zwracam się do Pana

Marszałka z prośbą o dogłębne przeanalizowanie zapisów w/w aktuI w Izbie Wyższej Parlamentu.

Wprowadzenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt, w formie przyjętej przez Sejm RP,

wydaje się nie wyczerpywać zasad rzetelnej legislacji. Sam jej projekt nie byl przedmiotem szerokich

konsultacji z organizacjami i przedsiębiorcami, których w bezpośredni sposób dotyczą zapisy

nowelizowanej ustawy.

O ile większość zapisów tego aktu normatywnego nie budzi wątpliwości i jest społecznie

oczekiwana, to pewne obawy rodzi zapis Art. 34 ust. 3a projektowanej ustawy mówiący, że ubój

rytualny będzie możliwy tylko na potrzeby żyjących w Polsce mniejszości religijnych.

W praktyce oznacza tojednak koniec eksportu mięsa koszernego oraz halal, na rynki zagraniczne.

i i Chcialbym zauważyć, że w przypadku wielu miastgw których funkcjonują obecnie zaklady

reprezentujące branżę mięsną, może dojść do załamania produkcji, a w efekcie do masowych

zwolnień pracowników. Wystarczy wspomnieć tylko, że wartość eksportu wołowiny wynosi ponad

6,7 mld zł rocznie i odpowiada za prawie 5 proc. wartości polskiego eksportu produktów rolno-

spożywczych, z czego ubój rytualny to kwota ponad 2,2 mld złotych.

Odbylem już pierwsze spotkania z przedsiębiorcami zaniepokojonymi przepisami ustawy,

prezentowanej w obecnej formie. Tarnowskiemu Oddziałowi firmy „Sokołów” S.A., który zatrudnia

ponad 700 pracowników, grozi redukcja zatrudnienia o 200 etatów oraz wstrzymanie planowanych

inwestycji. Taka sytuacja miala by wysoce negatywny wplyw na lokalną gospodarkę, stala by się

również wyzwaniem dla okolicznych rolników zajmujących się hodowlą bydła, które

w zdecydowanej większości trafia do tarnowskich zakladów.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Marszałka oraz

wszystkich Senatorów o wnikłíwą analizę w/w aktu prawnego, tak aby pogodzić w miarodajny sposób

stanowisko zwolenników praw zwierząt, z interesem polskich przedsiębiorców oraz dbałością

o lokalne rynki pracy.

Zpowaz'aniem
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