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Maciej Berek 
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W zwiqzku z pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 marca 2013r. 

dotyczqcym projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierzqt przekazanym przez 

Kancelari~ Prezesa Rady Ministr6w uprzejmie informuj~, ze zawarta w pismie propozycja 

dotyczqca wprowadzenia rozwiqzan prawnych legalizujqcych ub6j zwierzctt wedlug 

szczeg6lnych metod wymaganych przez obrz~dy religijne, przy jednoczesnym ograniczeniu 

skali takiego uboju wylqcznie do potrzeb zwiqzk6w wyznaniowych lub wsp6lnot religijnych 

dzialajqcych w Polsce stoi w sprzecznosci z podstawowym celem okreslonym w uzasadnieniu 

do przedlozonego projektu. 

Proponowane w pismie rozwictzanie nie przyczyni si~ do zahamowania negatywnych 

nast~pstw obowiqzujqcego od dnia 1 stycznia 2013r. zakazu uboju zwierzctt bez uprzedniego 

ogluszenia, w tym spadku eksportu, obnizenia konkurencyjnosci, utraty mieJSC pracy w 

sektorze mi~snym oraz utraty rynk6w zbytu na wolowin~ i mi~so drobiowe. 

Ponadto biorqc pod uwag~ stosunkowo niskie zapotrzebowanie na produkty hallal i 

koszer w kraju wprowadzenie proponowanych ograniczen moze prowadzic do likwidacji linii 

ubojowych dostosowanych do uboju zwierzctt wedlug szczeg6lnych metod wymaganych 

przez obrz~dy religijne, gdyz utrzymywanie takich linii bez mozliwosci optymalnego 

wykorzystania generuje straty finansowe. Skutkiem tego, pomimo prawnej mozliwosci 

przeprowadzenia uboju wedlug szczeg6lnych metod wymaganych przez obrz~dy religijne, nie 

b~dzie faktycznej mozliwosci przeprowadzenia takiego uboju w rzezni . Ze wzgl~d6w czysto 

ekonomicznych, pr6ba administracyjnego narzucenia limit6w produkcji jest w tym przypadku 

niezasadna poniewaz w spos6b posredni utrzymuje w mocy faktyczny zakaz przeprowadzania 

uboju bez uprzedniego ogluszenia. 
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Nalezy jednoczesnie zauwazyc, ze zgodnie z art. 6 rozporz~dzeniu Rady (WE) nr 

1099/2009 z dnia 24 wrzesnia 2009 r. w sprawie ochrony zwierz~t podczas ich usmiercania 

(Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1) podmiot gospodarcze (zaklady uboju) planuj~ z 

wyprzedzeniem i okreslaj~ w standardowych procedurach operacyjnych dzialania zwi~zane z 

usmiercaniem zwierz~t w tym procedury kontrolne dotycz~ce skutecznosci ogluszania oraz 

uboju niepoprzedzonego ogluszeniem. Ponadto podmioty gospodarcze przekazuj~ organom 

inspekcji weterynaryjnej informacje dotycz~ce rozplanowania i wyposazenia rzezni oraz 

procedury zwi~zane z dozorem podczas uboju zwierz~t. 

Wprawdzie jest mozliwe okreslenie w przepisach trybu uzyskiwania przez wsp6lnoty 

religijne zezwolen na dokonanie uboju wedlug szczeg6lnych metod wymaganych przez 

obrz~dy religijne, lecz moim zdaniem organ inspekcji weterynaryjnej nie moze nakazac 

przeprowadzenia takiego uboju podmiotowi prowadzc:tcemu rzezni~ oraz nakazac 

utrzymywania w gotowosci specjalnych linii uboj owych, w tym obslugi i sprz~tu. 

Z powaianiem 

Do wiadomosci: 

Minister Administracji i Cyfryzacji 


