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Warszawa, 25.05.2021 

W imieniu matek. 82 000 podpisów pod petycją do ministra Pudy. 

Z okazji Dnia Matki, zajmująca się dobrostanem zwierząt hodowlanych fundacja 

Compassion Polska złożyła w Ministerstwie Rolnictwa petycję do ministra Pudy. Ponad 82 

000 Polek i Polaków domaga się w niej zakazu używania kojców porodowych w hodowli 

matek-świń. O smutnych realiach ich macierzyństwa opowiada też wyprodukowany dla 

fundacji film „Macierzyństwo”. W Polsce rocznie hoduje się od pół miliona do miliona 

macior na rozród. 

Matki-świnie są zamykane w metalowych klatkach w czasie ciąży i po porodzie. Kojce porodowe są tak 

ciasne, że zwierzęta nie są w stanie zrobić w nich nawet kilku kroków, czy po prostu się obrócić. Dostają 

od tego odleżyn, obcierają skórę o metalowe części klatki i twardą podłogę, w której najczęściej brak 

jakiejkolwiek ściółki. Ich opieka nad dziećmi jest ograniczona przez pręty klatki. Naukowcy oceniają, że 

5 tygodni, które spędzają w klatkach porodowych, przeżywają w stanie frustracji i depresji, a zdarza 

się, że i fizycznego bólu. Realia hodowli tych zwierząt pokazało śledztwo Compassion Polska, które 

było pierwszym tego typu śledztwem w Polsce. 

- Nasze śledztwo przeprowadziliśmy w 2017 roku. Naprawdę przygnębiające jest to, że od tego czasu 

nic się w sytuacji matek-świń w Polsce nie zmieniło, a badania tymczasem pokazują, że śmiertelność 

prosiąt w systemach bezklatkowych jest nawet niższa niż w tych klatkowych  – komentuje Małgorzata 

Szadkowska, prezeska Compassion Polska. - Świnie traktowane są w ten okrutny sposób tylko dlatego, 

że zostaną matkami. Specjalne klatki nazywane są „kojcami porodowymi” lub „jarzmem porodowym” 

i opisywane jako „dwie przegrody z metalowymi rurami tak ukształtowane, aby możliwe było 

wprowadzenie lochy i jej zablokowanie”. Przymusowe zamknięcie i monotonia przez wiele tygodni. Czy 

to nie przypomina nam czegoś? 

O tę zmianę fundacja walczy dwutorowo. Na poziomie kraju, Compassion Polska zebrało ponad 82 000 

podpisów pod petycją do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W petycji domaga się zakazu stosowania 

kojców porodowych w hodowli matek-świń. Petycja wraz z podpisami została złożona w ministerstwie 

w piątek, 21 maja. 

Drugą możliwością zmiany losu matek-świń jest ustawodawstwo na poziomie europejskim, czyli 

zapoczątkowana przez Compassion europejska inicjatywa obywatelska Koniec Epoki Klatkowej. Po 

kwietniowym wysłuchaniu przed Parlamentem Europejskim, europarlamentarzyści będą głosować 

nad rezolucją w sprawie Końca Epoki Klatkowej, wypracowaną przed komisję rolnictwa i rozwoju wsi 

Parlamentu Europejskiego. Jej treść zakłada wygaszenie hodowli klatkowej na terenie Unii 

Europejskiej do 2027 roku, jak również obowiązek dostosowania do tego standardu produktów 

zwierzęcych importowanych do Unii Europejskiej i dopłaty na transformację hodowli dla rolników. 

- Nasza inicjatywa obywatelska Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age jest w procesie i czekamy 

na decyzję Komisji UE. Coraz więcej wskazuje na to, że zmiana przyjdzie do Polski poprzez decyzje na 

ogólnoeuropejskim poziomie. Szkoda, że będziemy do niej przygotowani słabiej, niż kraje które już 

zaczęły odchodzić od chowu świń w klatkach, czyli Szwecja, Szwajcaria czy Norwegia – dodaje 

Małgorzata Szadkowska. 
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Tragedię matek-świń hodowanych na fermach przemysłowych unaocznia film „Macierzyństwo”, 

stworzony dla fundacji przez reżyserkę Elinę Helenę Schellekens, laureatkę Wildscreen Panda Awards, 

nazywanego „zielonym Oscarem”. Oczami matki i jej dzieci pokazuje smutne realia macierzyństwa 

świń w hodowli przemysłowej. Film znaleźć można na stronie www.ciwf.pl/w-imieniu-matek 

 
* 

 
Notatka dla redakcji:  

 

• Compassion Polska jest częścią międzynarodowej organizacji Compassion in World Farming, 
której misją jest zakończenie przemysłowego chowu zwierząt. Compassion Polska działa na 
rzecz systemu produkcji żywności, który będzie dbał o dobro zwierząt, szanował środowisko i 
zdrowie ludzi, a także będzie uczciwie oznakowany. Organizacja walczy o zmiany prawne, 
prowadzi śledztwa w Polsce i publikuje ich wyniki, pokazując, jak traktowane są zwierzęta 
hodowlane.  

 

• Fundacja powstała ponad 50 lat temu w Wielkiej Brytanii i działa obecnie w 13 krajach w 
Europie i na świecie.  Polski oddział działa od końca 2013 roku. 

 

• Compassion in World Farming jest inicjatorem oraz liderem koalicji 170 organizacji z całej 
Europy, które wspierają Europejską Inicjatywę Obywatelską “Koniec Epoki Klatkowej”. W 
ciągu roku koalicja zebrała niemal 1,4 miliona zweryfikowanych podpisów pod Inicjatywą i 
złożyła je do Komisji Europejskiej 2 października 2020 roku. Po wysłuchaniu przed 
Parlamentem Europejskim, które odbyło się 15 kwietnia 2021 roku, komitet obywatelski 
inicjatywy oczekuje na ostateczna decyzję Komisji, która powinna nastąpić w ciągu 3 miesięcy 
od wysłuchania. Więcej informacji na temat kampanii “Koniec Epoki Klatkowej” znaleźć 
można na stronie Compassion Polska.  

www.ciwf.pl/w-imieniu-matek
https://www.ciwf.pl/aktualnosci/2020/10/koniec-epoki-klatkowej-zlozylismy-prawie-14-miliona-podpisow

