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           Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Roberta Dowhana, Senatora RP, złożone podczas 

18. posiedzenia Senatu w dniu 3 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ustawy o ochronie zwierząt 

i implikacji z  tym związanych, uprzejmie informuję, że do tekstu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 

w dniu 18 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw 

Senat uchwałą z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 

oraz niektórych innych ustaw wprowadził szereg poprawek. 

Należy zauważyć, że do czasu zakończenia procesu legislacyjnego, w zakresie uboju według 

szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, obowiązuje wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego ogłoszony w dniu 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1794). W uzasadnieniu do wyroku 

Trybunał Konstytucyjny odniósł się również do jego skutków. 

Zgodnie z tym uzasadnieniem, od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw dozwolone jest 

poddawanie zwierząt ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne 

w zatwierdzonej rzeźni na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 24 września 

2009 r. nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 

z 18.11.2009 r., str. 1), zgodnie z którym „w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według 

szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne wymogi ust. 1 nie mają zastosowania, pod 

warunkiem że ubój ma miejsce w rzeźni”. 

W art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1099/2009 określono zaś, że „zwierzęta są uśmiercane wyłącznie 

po uprzednim ogłuszeniu zgodnie z metodami i szczegółowymi wymogami związanymi ze stosowaniem 

tych metod określonymi w załączniku I. Do chwili śmierci zwierzęta są utrzymywanie 

w stanie nieprzytomności i niewrażliwości na bodźce.”. 

Podmioty gospodarcze (zatwierdzone rzeźnie) dokonujące uboju zwierząt zgodnie z art. 4 ust. 4 

rozporządzenia nr 1099/2009 powinny w szczególności stosować przepisy art. 6 (standardowe 



procedury operacyjne), art. 7 (poziom kwalifikacji), art. 15 (obchodzenie się ze zwierzętami i ich 

krępowanie w rzeźniach) i art. 16 (procedury monitorowania w rzeźniach) tego rozporządzenia. 

Jednocześnie Trybunał zaznaczył, że w każdym przypadku, niezależnie od liczby zwierząt 

poddawanych ubojowi, dokonanie takiego uboju wymaga przestrzegania szczegółowych wymagań 

określonych w prawie polskim i unijnym oraz zapewnienia wymogów przewidzianych przez normy 

prawa religijnego właściwe dla danego wyznania.

W związku z faktem, że prace legislacyjne dotyczące tej ustawy nie zostały jeszcze zakończone 

i nie ma ostatecznego brzmienia tych przepisów, ocena rozwiązań znajdujących się w tej ustawie 

możliwa będzie po zakończeniu procesu legislacyjnego.

Z poważaniem

                                                                             Z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szymon Giżyński

Sekretarz Stanu
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