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W odpowiedzi na pismo z dnia I lutego 20l2r. nr BPJP-032.'814/11 dotyczące 

przeprowadzania uboju rytualnego zwierząt uprzejmie informuje, że obowiązując) stan 

prawny w tym zakresie wynika wprosi z obowiązku wprowadzenia do polskiego porządku 

prawnego przepisów zgodnych z dyrektywą 93/119W1- z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie 

ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania. W uzasadnieniu do tej dyrektywy stwierdza 

się. że przyjmując decyzje Rady 8K'306T'W(i zatwierdzono przyjęcie Europejskiej 

Konwencji w sprawie Ochrony Zwierząt Przeznaczonych do Uboju przez Wspólnotę. 

Jednocześnie stwierdzono, że podczas uboju lub zabijania zwierzętom powinno się oszczędzić 

zbędnego bólu lub cierpienia. Stwierdza się także, że niezbędne jest zezwolenie na 

przeprowadzanie doświadczeń technicznych i naukowych oraz uwzględnienie szczególnych 

wymagań niektórych obyczajów religijnych. Stąd w ąrt. 5 ust. 2 stwierdza się. że wymagania 

określone wart 5 ust. I pkl c (ogłuszenie zwierzęcia przed ubojem) nie mają zastosowania w 

przypadku zwierząt poddawanych szczególnym metodom uboju, przewidzianym przez 

niektóre obyczaje religijne. Przepisy dyrektywy są w tym zakresie jasne i nie wymagają 

dodatkowej interpretacji. 



Z dniem 1 stycznia 2013 roku zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie ochrony zwierzaj podczas 

uśmiercania <Dz. Urz. Uli \. 303Z 18.11.2009. slr.l). Niezależnie od obowiązujących w tym 

dniu przepisów wynikających z polsidego porządku prawnego przepisy rozporządzenia 

1099/2009 będą stosowane wprost w brzmieniu określonym w tym rozporządzeniu. 

W związku z tym uprzejmie informuję, że przyjęcie przepisów krajowych, które mają 

służyć zapewnieniu dalej idącej ochronie zwierząt podczas ich uśmiercania w porównaniu z 

przepisami rozporządzenia Rady nr 1099/2009 nie może jednocześnie uniemożliwiać 

uśmiercania zwierząt zgodnie z metodami wymaganym) przez obrzędy religijne. 

Ustanowienie zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt c rozporządzenia Rady 1099/2009 przepisów 

krajowych zapewniających wyższe standardy ochrony zwierząt w przypadku uboju i działań 

związanych z ubojem zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia nie może być równoznaczne z 

wprowadzeniem całkowitego zakazu uboju bez ogłuszania. Byłoby to w oczywisty sposób 

sprzeczne z przepisem art. 4 ust. 4 rozporządzenia, ustanawiającym odstępstwo od obowiązku 

ogłuszenia zwierzęcia w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych 

metod wymaganych przez obrzędy religijne. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

przygotowywany jest projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, który 

ma celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów wykonujących 

rozporządzenie 1099/2009. Ponadto Sejm obecnej kadencji będzie rozpatrywał obywatelski 

projekt ustawy o ochronie zwierząt (druk sejmowy nr 26). w którym zawarto regulacje 

dotyczące zakazu uboju zwierząt bez ogłuszania oraz wprowadzania do obrotu wszelkich 

produktów pozyskanych niezgodnie z przepisami tej ustawy (w tym mięsa pochodzącego z 

uboju rytualnego). 

W związku z powyższym ustawodawca podejmie wiążącą i ostatecznie rozstrzygającą 

decyzję dotyczącą kwestii podniesionej w piśmie Pani Poseł. 




