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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Przepisy rozporządzenia UE nr 1099/2009 o ochronie zwierząt podczas uśmiercania dopuszczają wyjąt-

kowo ze względów religijnych (ubój rytualny) możliwość uboju zwierząt rzeźnych bez oszołomienia, ale 
dopuszczają też możliwość utrzymania krajowych zakazów takiego uboju, o ile zakaz taki istniał w prawie 
krajowym w chwili wejścia w życie rozporządzenia UE. 

W Polsce obowiązywał i nadal obowiązuje krajowy zakaz uboju rytualnego - zawarty jest on w ustawie 
o ochronie zwierząt z 1997 r., która nakazuje obowiązkowe oszołomienie zwierzęcia przed ubojem. W związ-
ku z tym Polska może nadal stosować zakaz uboju rytualnego, ale - stosownie do wspomnianego rozporzą-
dzenia UE - powinna powiadomić Komisję Europejską o przepisach krajowych wykluczających ubój rytual-
ny. Ostatecznym terminem na złożenie takiego powiadomienia jest 31 grudnia 2012 r.  

Mamy w związku z tym pytanie: czy rząd dokonał takiego powiadomienia lub czy zamierza go dokonać, 
a jeśli nie, to dlaczego? 

Pragniemy też zapytać o to, czy rząd dysponuje danymi o liczbie zwierząt ubijanych według wymaganych 
przez religię żydowską i muzułmańską zasad uboju rytualnego. Czy wiadomo, ile zakładów prowadzi taki 
ubój mimo ustawowego zakazu?  

Czy istnieje, a jeśli tak to w jakiej skali, eksport mięsa z uboju rytualnego z Polski do innych krajów?  
Co rząd zamierza zrobić w celu zaprzestania nielegalnie prowadzonego w Polsce uboju rytualnego?  
Czy mięso z uboju rytualnego jest w Polsce dostępne w ogólnej sprzedaży i czy jest ono w jakiś sposób 

oznaczone?  
Czy hodowcy zwierząt sprzedający je do zakładów mięsnych są informowani o tym, że zwierzęta te będą 

ubijane w sposób rytualny? 
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