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wg rozdzielnika 

Dotyczy: przeglądu prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu 
zwierząt – konsultacje publiczne

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 lipca 2021 r. informującym o możliwości wyrażenia 

opinii odnośnie do prowadzonej przez Komisję Europejską wstępnej oceny skutków 

w związku z przeglądem prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt, 

pragnę zwrócić uwagę na zbliżający się termin zakończenia konsultacji publicznych 

prowadzonych przez Komisję Europejską w związku z tym przeglądem.

Wskazanym przez Komisję Europejską celem tego przeglądu będzie poprawa dobrostanu 

zwierząt oraz poszerzenie zakresu przepisów, poprzez dostosowanie ich do najnowszych 

dowodów naukowych, aktualnych priorytetów politycznych i oczekiwań społecznych, przy 

jednoczesnym ułatwieniu egzekwowania tych przepisów.

Kończące się 21 stycznia 2022 r. konsultacje publiczne mają na celu poznanie opinii na 

temat obowiązujących obecnie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz o 

proponowanych zmianach. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą dobrostanu 

zwierząt na poziomie gospodarstwa, transportu zwierząt oraz ich uśmiercania.

Biorąc udział w tych konsultacjach istnieje możliwość przekazania opartych na 

doświadczeniach opinii dotyczących m.in.:

 gatunków/kategorii zwierząt, które powinny być objęte nowymi szczegółowymi 

wymogami, 
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 możliwości wykonywania kastracji, usuwania rogów, przycinania dziobów i usuwania 

części ogona u świń, 

 okresów stopniowego wycofywania, a następnie zakazania stosowania klatek 

w utrzymaniu zwierząt, 

 wymagań podczas transportu zwierząt,

 zakazu uśmiercania jednodniowych piskląt płci męskiej,

 wprowadzenia przepisów regulujących utrzymywanie i uśmiercanie ryb 

w gospodarstwach rybackich.  

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online 

dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dobrostan-

zwierzat-przeglad-prawodawstwa-UE/public-consultation_pl

Opinie do Komisji Europejskiej można przekazywać do 21 stycznia 2022 r. (północ 

czasu brukselskiego).

Zachęcam do czynnego udziału w procesie konsultacji oraz uprzejmie proszę 

o przekazanie informacji o tych konsultacjach do członków reprezentowanych przez 

Państwa organizacji oraz współpracujących podmiotów związanych z produkcją 

zwierzęcą.

Tylko aktywny udział rolników i reprezentujących ich organizacji w tych 
konsultacjach pozwoli na zauważenie ich opinii, która powinna być szczególnie 
istotna w dalszych pracach nad przyszłymi regulacjami dotyczącymi dobrostanu 
zwierząt.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Kołakowski
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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Rozdzielnik:

1. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka: pfhb@pfhb.pl 
2. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego: bydlo@bydlo.com.pl 
3. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego: biuro@beef.org.pl    
4. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”: 

polsus@polsus.pl 
5. Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej: biuro@polpig.pl
6. Polski Związek Owczarski: biuro@pzow.pl
7. Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie: krd-ig@krd-ig.com.pl 
8. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz: izba_drob_pasz@kipdip.org.pl 
9. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu: pzzhipd@wp.pl
10.Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj: krajowa.federacja@wp.pl
11.Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „POLDRÓB”: biuro@ozpd-poldrob.pl
12.Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi: info@pzhipg.pl
13.Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych: 

sekretariat@pzhipzf.pl
14.Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych: biuro@pzhzf.net.pl
15.Krajowy Związek Hodowców Szynszyli: biuro@kzhs.pl
16.Krajowy Związek Hodowców Królików: prezes@kzhk.pl
17.Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt: kchz@kchz.agro.pl
18. Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie: 

sekretariat@iz.edu.pl
19.Polski Związek Hodowców Koni: hodowla@pzhk.pl
20.Polska Izba Mleka: izba@izbamleka.pl 
21.Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego: biuro@upemi.pl 
22.Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej: 

biuro@srw.org.pl
23.Związek Polskie Mięso: info@polskie-mieso.pl 
24.Krajowa Rada Izb Rolniczych: sekretariat@krir.pl
25.Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych: biuro@fbzpr.org.pl
26.
27.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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