
SZKODLIWA DLA ROLNICTWA USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT - 

W SENACIE RP 

 W dniu 18 września 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej wprowadzono m.in. przepisy o 

zakazie hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczeniu tzw. uboju religijnego bydła, 

drobiu i owiec tylko na potrzeby związków wyznaniowych funkcjonujących na terenie 

kraju (z wyłączeniem eksportu). 

 Projekt ww. ustawy miał charakter projektu poselskiego zgłoszonego przez KP PiS 

i w związku z tym nie był poddany żadnym konsultacjom z organizacjami zawodowymi, 

społecznymi i spółdzielczymi działającymi w środowisku rolniczym. 

 Proces legislacyjny nad ww. projektem został przeprowadzony w Sejmie RP w 

ciągu kilkudziesięciu godzin i praktycznie nie było możliwości rozpatrzenia stanowisk 

wielu organizacji rolniczych, które generalnie wnioskowały o odrzucenie projektu 

ustawy w całości. 

 Stanowisko takie przyjął również Krajowy Związek Rewizyjny RSP na posie-

dzeniu Rady i Zarządu w dniu 16.09.2020 r. Przekazane ono zostało do Marszałka 

Senatu RP Tomasza Grodzkiego z apelem o uwzględnienie postulatów naszego 

środowiska w trakcie senackich prac legislacyjnych. 

 Nad uchwaloną przez Sejm RP ustawą obradowały już Senackie Komisje: Usta-

wodawcza oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale prace legislacyjne nie zostały jeszcze 

zakończone. Z harmonogramu prac Senatu RP wynika, że ostateczne decyzje w tej 

sprawie zostaną podjęte na posiedzeniu w dniu 13.10.2020 r. 

 Poniżej zamieszczamy stanowisko Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyj-

nego RSP z dnia 16.09.2020 r. 

 

Stanowisko Rady i Zarządu 
Krajowego Związku Rewizyjnego 

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 

 
w sprawie  poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw 

 

 W związku z wniesieniem w dniu 11 września 2020 r. do Marszałka Sejmu 
RP poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 597), i skierowaniem go do pierw-
szego czytania w Sejmie w dniu 16 września 2020 r.,  

 Rada i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP na wspólnym po-
siedzeniu w dniu 16 września 2020 r. przyjęły negatywne stanowisko wo-
bec ww. projektu ustawy stwierdzając, że zawarte w niej przepisy stano-

wią realne zagrożenie dla polskiego rolnictwa i polskich producentów rol-
nych. 

Uzasadniając swoje stanowisko stwierdza się co następuje: 



1) Na całkowitą dezaprobatę zasługuje fakt przygotowania omawianego do-

kumentu w formie projektu poselskiego, który nie wymaga konsultacji spo-
łecznych i wyłącza możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie organiza-

cjom zawodowym, społecznym i spółdzielczym działających w otoczeniu 
rolnictwa.  

 Jest to kolejny przykład tworzenia prawa bez udziału zainteresowanych 

środowisk społecznych i uchwalanie ustaw w trybie nadzwyczajnie przy-
spieszonym, nieuzasadnionym żadnymi względami merytorycznymi. 

2) Za szczególnie szkodliwe dla gospodarstw rolnych uznaje się propozycje 
całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych w krótkim okresie czasu 

(1 rok), bez prawa do odszkodowania dla rolników prowadzących obecnie 
ten kierunek produkcji. 

 Informacje medialne na temat dramatycznych warunków prowadzenia 

produkcji na niektórych fermach zwierząt futerkowych nie mogą być pod-
stawą do całkowitej likwidacji tej działalności i wyłączenia z nich obiektów, 

spełniających w pełni wymogi dobrostanu zwierząt i rygory weterynaryjne. 

 Jeżeli dotychczasowe przepisy obowiązujące w tym zakresie są zbyt li-

beralne należy je odpowiednio zaostrzyć i zwiększyć uprawnienia służb we-
terynaryjnych do egzekucji ścisłego ich przestrzegania.  

 Z likwidacją hodowli zwierząt futerkowych wiążą się również negatywne 

konsekwencje na rynku usług utylizacyjnych, bowiem główną karmę dla 
zwierząt futerkowych stanowią odpady z hodowli drobiu. W miejsce docho-

dów uzyskiwanych ze sprzedaży tych odpadów, producenci drobiu będą 
zmuszeni do ponoszenia wysokich opłat za utylizację odpadów, w dużej 

części na rzecz przedsiębiorców zagranicznych. 

3) Bardzo poważne wątpliwości budzą propozycje dotyczące ograniczenia 
uboju religijnego bydła i drobiu tylko na potrzeby związków wyznaniowych 

działających na terenie Polski. Wyłączenie z możliwości stosowania tej 
formy uboju zwierząt na potrzeby eksportowe oznaczać będzie spadek wo-

lumenu tej sprzedaży o 30% (w przypadku bydła) i 40% (w przypadku dro-
biu). Negatywne skutki tego poniosą producenci prowadzący te kierunki 

produkcji (wyraźny spadek popytu i obniżenie cen za sprzedawane zwie-
rzęta).  

Trudno zrozumieć, dlaczego ograniczenie uboju religijnego ma dotyczyć 

tylko zwierząt przewidzianych do eksportu w sytuacji, gdy cierpienia zwią-
zane z tym ubojem uznawane powszechnie za drastyczne - nie będą doty-

czyły uboju dla potrzeb krajowych. 

4) Nie do przyjęcia są również propozycje tak znacznego rozszerzenia upraw-

nień różnych organizacji „prozwierzęcych” do wkraczania na teren gospo-
darstw rolnych bez zgody rolnika i możliwości odbierania zwierząt, co sta-
nowi naruszenie konstytucyjnego prawa własności.  

 Te i inne uprawnienia dla organizacji proekologicznych (np. w postępo-
waniach sądowych) mogą wywołać znacznie szersze reperkusje społeczne, 

bowiem znaczna część z tych organizacji dąży do likwidacji w ogóle hodowli 
zwierząt w Polsce.  



5) Nie uznaje się za zasadne tworzenie kolejnego podmiotu administracyjnego 

w postaci Rady do spraw zwierząt, zwłaszcza, że w składzie tego organu 
nie przewiduje się przedstawicieli producentów rolnych. 

 Nie będzie to zatem organ obiektywny, a na jego funkcjonowanie wydane 
zostaną niepotrzebnie środki publiczne.  

 Niedawno Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Pełnomocnika do 

spraw zwierząt i jest to wystarczający organ doradczy. 

6) Podsumowując należy stwierdzić, że omawiany projekt jest generalnie 

niekorzystny dla rolników oraz prowadzenia działalności rolniczej i 
związanych z nią innych form działalności gospodarczej. 

 Przygotowanie projektu bez konsultacji ze środowiskiem rolniczym, bez 
dokonania szczegółowych analiz oraz oceny skutków finansowych i gospo-
darczych, jakie może on spowodować w rolnictwie powoduje, że projekt 

ten należy w całości ocenić negatywnie. 

 Rada i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP apeluje o odrzu-

cenie projektu ustawy z druku nr 597 w całości i przystąpienie do 
debaty publicznej na temat zmian w przepisach dotyczących ochrony 

zwierząt w sposób kompleksowy, uwzględniając przy tym specyfikę i 
potrzeby polskiego rolnictwa.     

 
Rada i Zarząd 

Krajowego Związku Rewizyjnego RSP 

 

 
Warszawa, dnia 16 września 2020 r. 

 

2 października 2020 r. 


