
Stanowisko - opinia 

Federacji Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP. 

w sprawie: przyjętej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 

niektórych innych ustaw druki: 378_u; 597 oraz 209_Senat 

Federacja akceptuje cel ustawy jako inicjatywa wzmocnienia ochrony prawnej 

zwierząt oraz poprawy ich szeroko rozumianego dobrostanu dostosowując przepisy 

krajowe do prawodawstwa UE. Jednak zaproponowane treści, ich uzasadnienie bez 

analizy skutków ekonomicznych na sektory i branże gospodarcze w tym na rolnictwo 

oraz sposób procedowania ustawy bez przeprowadzenia konsultacji ze środowiskami 

wiejskimi w tym rolniczymi budzą w nas sprzeciw. 

Procedowana ustawa zainicjowana przez grupę posłów (nie będących członkami 

Sejmowej Komisji Rolnictwa) nie posiada obiektywnej analizy i oceny skutków zmian 

dla rolnictwa oraz jego poszczególnych sektorów i branż. Brak jej opinii nt. zgodności 

ustawy z np. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt 

podczas ich uśmiercania, Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 grudnia 2014r 

(sygn. akt K 52/13) (Dz. U. 2014, poz. 1794), czy zgodności z Konstytucją RP. 

Wprowadzone do ustawy zapisy dotyczące uboju rytualnego są niezgodne z w/w 

przepisami. Wprowadzają zagrożenie ekonomiczna dla rolników z branży wołowej  

i drobiarskiej. Obawiamy się destabilizacji rynku wołowiny, wieprzowiny, drobiu 

spowodowaną ograniczeniem eksportu mięsa z ubojów hallal i koszer a co za tym 

obniżenia dochodów rolniczych spowodowanymi wprowadzeniem ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie zwierząt. 

Niezrozumiałe jest wpisanie do ustawy uprawnień dla organizacji pro zwierzęcych, 

(mających cechy „ekoterrorystów”) uprawniających do kontroli oraz wejścia na teren 

gospodarstwa bez zgody rolnika i możliwość odbierania zwierząt, co stanowi rażące 

naruszenie konstytucyjnego prawa ochrony własności naruszając dobra osobiste 

oraz prawo miru domowego (podglądanie, filmowanie, nagrywanie) 

Utrzymywanie zwierząt w dobrostanie określają przepisy krajowe i unijne, a ich 

przestrzeganie przez producenta wpływa na wielkość dopłat. Wśród rolników jest 

wrodzona świadomość i empatia dla zwierząt a dzisiejsze warunki  chowu i trzymania 

zwierząt nie odbiegają od standardów światowych. Dobrostan zwierząt jest na 

najwyższym poziomie, rolnicy dbają o zwierzęta, jak o chleb powszedni oraz byt 

ekonomiczny. Za nieprzestrzeganie dobrostanu jest określony katalog sankcji do 

egzekwowania w ramach kontroli dobrostanu zwierząt, wymagają sprawnego 

działania instytucji oraz służb odpowiednich ministrów. Systemowe rozwiązania są 

wystarczające, nie zachodzi potrzeba nadawania dodatkowych uprawnień 

organizacjom społecznym. pro zwierzęcym,  

Powołanie Rady do spraw Zwierząt przy Ministrze spraw wewnętrznych i 

administracji (nie przy Ministrze rolnictwa lub środowiska) składającej się z 

organizacji pro zwierzęcych w której brak przedstawicieli samorządu rolniczego, czy 

branżowych organizacji rolniczych jest jednostronne i zbędne.  



Co prawda zmiany w ustawie ukierunkowane są na humanitarne traktowanie 

zwierząt, to jednak jej skutki negatywnie wpłyną na sytuację dochodową rolników 

oraz na środowisko i gospodarkę odpadami. Te zmiany ograniczą eksport polskich 

produktów zwierzęcych i futrzarskich, uderzą w sytuację ekonomiczną rolników 

dużych i małych. 

Powyższa ustawa oraz nierozwiązane problemy polskiego rolnictwa: ubezpieczenia 

oraz susza, ASF, parytet dopłat bezpośrednich, wydłużone łańcuchy sprzedaży, 

powodują ograniczenia w produkcji rolnej stanowią zagrożenie dla polityki 

żywnościowej kraju. Państwo powinno zapewniać prawną stabilność dla prowadzonej 

działalności rolniczej, w której szybkie przebranżowienie się na inną działalność lub 

hodowlę, biorąc pod uwagę specyfikę działalności rolniczej, jest niemożliwe 

W drodze porozumienia dla którego priorytetem jest dbałość o wyżywienie narodu, 

rozwój rolnictwa, dobrostan ekonomiczny polskich rolników jesteśmy skłonni uznać, 

ze względu na dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt, potrzebę wygaszenia 

hodowli zwierząt futerkowych w sposób cywilizowany za określoną rekompensatą.  

Biorąc pod uwagę powyższe Federacja jest przeciwna procedowaniu i wprowadzeniu 
do polskiego prawa zmian do ustawy o ochronie Zwierząt. W przypadku utrzymania 
przez Sejm jej zapisów w dotychczasowym brzmieniu będziemy wnioskować do 
Prezydenta RP – Andrzeja Dudy o jej zawetowania i nie podpisywanie. 

Warszawa, dnia 23 września 2020r. 

Za Federację ZKiOR 

 

 

 Powyższe Stanowisko otrzymują: 

1. Prezydent RP Andrzej Duda 
2. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 
3. Marszałek Sejmu Pani Ewa Witek 
4. Marszałek Senatu Pan Tomasz Grodzki 
5. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski 
6. Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Senator RP 

Jerzy Chruścikowski 
7. Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł na Sejm 

RP  Robert Telus 
8. Konwent Marszałków Województw RP  

 


