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KRIR/JM/1218/2022                                      Warszawa, 16.11.2022 r. 

 
Pan Henryk Kowalczyk 
Wicepremier 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Szanowny Panie Premierze,  

 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku pojawiającymi się doniesieniami 

medialnymi oraz informacjami od rolników w sprawie karania producentów bydła za sprzedaż 

krów po wycieleniu (nawet w przypadkach, gdy minął tydzień od porodu) zwraca się do Pana 

Premiera jak poniżej.  

 W obowiązujących przepisach odnoszących się do zwierząt w okresie 

okołoporodowym jest Rozporządzanie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w 

sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, który w rozdziale 1, 

pkt 2, pkt c stanowi, że: zwierzęta nie są zdolne do transportu m.in. w przypadku, gdy są to 

ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90 % lub więcej przewidywanego okresu 

ciąży, lub są to samice, które urodziły w poprzednim tygodniu. Z kolei ustawa o ochronie 

zwierząt art. 34, pkt 4 stanowi, że zabrania się uśmiercania zwierząt w okresie stanowiącym 

10% czasu trwania ciąży dla danego gatunku, bezpośrednio poprzedzającym planowany 

termin porodu, oraz 48 godzin po porodzie, z wyjątkiem:  

a) uśmiercania zwierząt w przypadkach określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o 

ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,  

b) konieczności bezzwłocznego uśmiercenia,  

c) wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazującej zabicie lub ubój 

zwierząt na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 4, art. 48b ust. 1 i 3 oraz art. 57e ust. 4 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

 Przepisy te nie są precyzyjne, w związku z czym rolnicy są zaskoczeni stawianymi wobec 

nich zarzutami o znęcaniu się nad zwierzętami, w przypadkach, kiedy od porodu do sprzedaży 

krowy minęło 7 dni. Ponadto przepisy dotyczą raczej transportu zwierząt oraz uboju, a nie 

bezpośrednio sprzedaży, dlatego nie jest jasne, czy odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy 

tylko rolników, czy także przewoźników oraz ubojni.  

 W związku z powyższym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwraca się do Pana 

Premiera o podjęcie szerokiej kampanii informacyjnej przez resort rolnictwa i podległe służby 



ARiMR, ODR oraz odstąpienie od karania rolników i ewentualnie wprowadzenie abolicji tych 

przepisów po kampanii informacyjne, np. do 1 stycznia 2023 r.  

Przedstawiając powyższe, 

Pozostaję z poważaniem 

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Wiktor Szmulewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


