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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 21.01.2013 r.

Przewodniczący

Komisji do spraw etyki w nauce

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Polska Akademia Nauk

Występując  w  imieniu  organizacji  społecznych,  zaangażowanych  w  wyegzekwowanie

zakazu uboju rytualnego w Polsce, pragnę poinformować Komisję do spraw etyki w nauce o

bulwersującym przypadku naruszenia etyki przez naukowca.

W toczącej się obecnie w Polsce debacie publicznej na temat uboju rytualnego zwierząt

w  polskich  rzeźniach,  głos  zabrał  Dyrektor  Instytutu  Nauk  Prawnych  PAN,  prof.  dr  hab.

Władysław  Czapliński.  W  wypowiedzi  dla  Polskiej  Agencji  Prasowej  dokonał  zaskakującej

oceny aktualnego stanu prawnego w Polsce, która to ocena miała fundamentalne znaczenie,

zarówno ze względu na autorytet naukowy, jaki Pan Profesor reprezentuje, a także była szeroko

przytaczana w mediach w ślad za depeszą PAP. Powołują się na tę opinię urzędnicy i politycy w

aktualnie toczącym się procesie legislacyjnym.

Nie to jest  istotne,  że opinia ta  – w naszym przekonaniu – oparta jest  na błędnym

wnioskowaniu  i  błędnym  przekonaniu  Pana  Profesora  o  konstytutywnym  charakterze

powiadomienia Komisji Europejskiej. Istotne jest to, że Prof. Władysław Czapliński zaniechał

ustalenia  podstawowego  faktu,  z  którego  wywiódł  swoje  tak  kategorycznie  sformułowane

wnioski na temat stanu prawnego obowiązującego w Polsce. Stwierdził mianowicie, że „Polska

do 1 stycznia 2013 r. nie notyfikowała  ustawy o ochronie zwierząt. W takiej sytuacji jest absolutnie pewne, że

w tej chwili obowiązują w Polsce przepisy unijnego rozporządzenia zezwalające na ubój rytualny.” (cyt. za

Gazetą Wyborczą, 04.01.2013).



Tymczasem fakt taki nie miał  miejsca. Jako dowód załączamy kopię pisma z Komisji

Europejskiej, która w odpowiedzi na nasze wcześniejsze wystąpienie, informuje nas, że polski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiadomił Komisję o tym, że w Polsce obowiązywać będzie

po 01.01.2013 r. zakaz uboju bez ogłuszania, wynikający z polskiej ustawy o ochronie zwierząt.

Jest to zastosowanie w Polsce art. 26 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 i było

spełnieniem obowiązku powiadomienia Komisji, o jakim mówił prof. Władysław Czapliński.

W naszej ocenie, wypowiadając się tak kategorycznie, w tak bulwersującej społeczeństwo

sprawie, na podstawie tak nagannego swego zaniechania, prof. Władysław Czapliński działał w

złej wierze i rażąco nadużył zaufania publicznego związanego z jego stanowiskiem.

Z poważaniem

W załączeniu:

– artykuły prasowe oparte na komunikacie PAP

– pismo 14 organizacji społecznych do Komisji Europejskiej z dnia 23.11.2012 r.

– odpowiedź Komisji Europejskiej na pismo organizacji społecznych


