
 
 
 
 

                                                           
 

        

 
 

 
 
 
 

Warszawa, 9 czerwca 2022 r. 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

Sz. P. Henryk Kowalczyk 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
w świetle zbliżającego się posiedzenia Rady AGRIFISH, które odbędzie się 13 czerwca, chcielibyśmy zwrócić 
Pana uwagę na palące kwestie dotyczące wewnątrzunijnego transportu żywych zwierząt hodowlanych i 
eksportu tychże do krajów trzecich.  
 
W szczególności apelujemy dziś do Pana, aby podczas tego ważnego spotkania w dniu 13 czerwca br. 
wezwać do wprowadzenia znaczących usprawnień w transporcie żywych zwierząt hodowlanych, zarówno 
w UE, jak i poza nią.  
 
Dotychczasowe zalecenia, a także sprawozdanie komisji ANIT i Parlamentu Europejskiego, przegłosowane 17 
stycznia 2022 r., wyraźnie pokazują, że unijne rozporządzenie w sprawie transportu wymaga zdecydowanych 
poprawek. W styczniu, przed sesją plenarną, członkom Parlamentu Europejskiego przekazano petycję z 
prawie milionem podpisów oburzonych obywateli i obywatelek Europy, domagających się wsparcia w 
zakończeniu systematycznego cierpienia zwierząt, jakie powodują obecne przepisy regulujące transport i 
eksport w UE, a także w zakończeniu de facto ciągłych naruszeń kluczowego w temacie rozporządzenia 
1/2005. 
 
Obawy te podzieliła sama UE: dwa sprawozdania przeglądowe Biura ds. Żywności i Weterynarii 
opublikowane przez Komisję w 2020 r., jedno dotyczące eksportu żywych zwierząt do krajów spoza UE drogą 
lądową, a drugie dotyczące eksportu żywych zwierząt drogą morską, ujawniły poważne i regularne 
naruszenia ww. rozporządzenia w sprawie transportu. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie ciągłych 
katastrof mających miejsce podczas transportu i eksportu drogą morską, które przyniosły cierpienie i śmierć 
tysiącom zwierząt. Od wielu lat obywatele UE wzywają do całkowitej zmiany aktualnego systemu z uwagi na 
fakt, że handel żywymi zwierzętami jest całkowicie przestarzały, a UE musi podążać za ogólnoświatowym 
trendem w kierunku jego zniesienia, tak jak ma to miejsce w Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii.  
 



 
W obliczu kryzysu klimatycznego i zgodnie z europejskimi inicjatywami na rzecz transformacji rolnictwa 
musimy zakazać takiego transportu i eksportu na rzecz handlu mięsem mrożonym czy materiałem 
genetycznym. 
 
14 czerwca 2022 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Zakazie Eksportu Żywych Zwierząt: 
International Awareness Day, tysiące osób wezmą udział w tzw. szturmie na Twitterze, wzywając krajowych 
ministrów Rady AGRIFISH do zwiększenia wysiłków i nakłonienia Komisji UE do przygotowania ambitnej i 
solidnej propozycji zmienionego rozporządzenia w sprawie transportu.  
 
Kluczowe znaczenie mają następujące cele:  
 

• Natychmiastowy zakaz eksportu żywych zwierząt hodowlanych do krajów trzecich w celu tuczenia i 
uboju;   

• Ograniczenie czasu transportu zwierząt do maksymalnie ośmiu godzin i czterech godzin w przypadku 
drobiu i królików do 2024 r. oraz nowe inwestycje w dobrze zarządzane lokalne i ruchome rzeźnie w 
celu skrócenia czasu podróży;    

• Zakaz transportu zwierząt nieodsadzonych; 
• Więcej niezapowiedzianych kontroli i surowsze sankcje za naruszenie przepisów;  
• Zakaz transportu żywych zwierząt, jeśli spodziewana temperatura zewnętrzna jest niższa niż 5˚C lub 

wyższa niż 25˚C;    
• Ścisłe egzekwowanie przepisów rozporządzenia. 

Biorąc pod uwagę apele obywateli UE o położenie kresu cierpieniom milionów zwierząt w transporcie i 
eksporcie, zwracamy się do Pana z prośbą o objęcie wiodące i odważnej roli w Radzie AGRIFISH, 
domagając się dyskusji na temat transportu żywych zwierząt podczas zbliżającego się spotkania Rady 
AGRIFISH 13 czerwca 2022 roku. 
 
W razie pytań lub dyskusji na ten ważny temat pozostajemy do Pana dyspozycji.  
  
Z wyrazami szacunku, 
 
 

Małgorzata Szadkowska,  
prezeska fundacji Compassion in World Farming Polska 

 
Paweł Rawicki, 

Prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki 
 

Cezary Wyszyński, 
Prezes fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva 

 
Jacek Bożek, 

Prezes Stowarzyszenia Klub Gaja 
 

Joanna Wydrych, 
Prezeska Fundacji Czarna Owca Pana Kota 

 
Ewa Prokopiak, 

Corporate Relations Manager Fundacji Alberta Schweitzera 
 
 

 


