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M A R E K SAWICKI 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ul. Wspólna 30 
00-930 Warszawa 

Dot. wykonywania uboju zwierząt bez ogłuszenia <(zw. uboju wg. obyczajów 
religijnych), co stanowi naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt 

Występując w imieniu organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt 
domagamy się : 

1. stanowczej interwencji Pana Ministra i podjęcia skutecznych działań w celu 
natychmiastowego zaprzestania wykonywania przez ubojnie i zakłady mięsne 
uboju zwierząt bez uprzedniego ich ogłuszenia, co zgodnie z obowiązującą 
ustawą o ochronie zwierząt stanowi naruszenie art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie 
zwierząt, a zarazem przestępstwo zagrożone karą ż art. 35 tejże ustawy; 

2. wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które umożliwiły uprawianie w Polsce 
tego przestępczego procederu oraz wyciągnięcia surowych konsekwencji 
wobec osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy; 

3. natychmiastowej zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do 
zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, w 
taki sposób, aby przepisy Rozporządzenia zostały dostosowane do przepisów 
ustawy o ochronie zwierząt; 

Rozporządzenie to w części dotyczącej uboju zgodnie z obyczajami religijnymi 
zarejestrowanych związków wyznaniowych (tzw. uboju rytualnego) jest 
wadliwie skonstruowane i wydane zostało z rażącym naruszeniem zasad 
techniki legislacyjnej, stojąc w sprzeczności z duchem i literą ustawy o 
ochronie zwierząt, a także wykraczając poza zakres upoważnienia 
ustawowego, co stanowi naruszenie art. 92 Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej. Dlatego też Rozporządzenie to nie może być podstawą do 
wykonywania w Polsce uboju zwierząt bez uprzedniego pozbawienia ich 
świadomości. 

Ponadto informujemy, że w związku z tym, iż z analizy przebiegu prac 
Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednoznacznie wynika, że 
planow-ana jest dalsza eskalacja tego nielegalnego procederu, nie czekając na wyniki 



Pana pracy organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt kierują i nadal będą 
kierować do prokurarur w całym kraju zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa wobec osób i podmiotów dopuszczających się uboju zwierząt z 
naruszeniem ustawy o ochronie zwierząt. 

Prosimy o poinformowanie nas o działaniach podjętych w powyższej sprawie. 

Z poważaniem 

Cezary Wyszyński 
Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt - Viva! 

Dorota Wiland 
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Dorota Wiland 
Prezes Zarządu 
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Grzegorz Bielaw ski 
Pogotowie dla Zwierząt 

Dawid Karaś 
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt HKOSTRAŻ 

Jacek Bożek 'C'^§fn»-€^^Ą-" 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja . 5 ^ - 5 W , L K 0 ^ ł ^ 3 

1. Bronisław Komorowski. Prezydent R/ec/pospoliiej Polskiej 
2. Ewa Kopacz. Mai szalek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 
3. Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 
4. Donald Tusk. Prezes Rady Ministrów 
5. Jarosław Gowin. Minister Sprawiedliwości 
6. Jacek Jezierski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
7. Andrzej Scremct. Prokurator Generalny 
8. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Klubu Parlamentarny 

Prawo i Sprawiedliwość. Klub Poselski Ruch Palikota. Klub Parlamentarny Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej. Klub 
Parlamentarny Solidarna Polska 

9. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt 
lO.Polska Agencja Prasowa 
l l.red. Cezary Łasiczka, RadioTokFm 
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