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Wpływ uboju rytualnego na polskie rolnictwo i gospodarkę

1.

Wstęp

11 września br. wpłynął do laski marszałkowskiej poselski projekt zmiany ustawy
o ochronie zwierząt. Spowodowało to ożywioną dyskusję zwłaszcza wokół problemu
zakazu hodowli zwierząt futerkowych i tzw. uboju rytualnego. Argumentem w debacie,
który często podnosili hodowcy i producenci mięsa oraz politycy, było przypisywanie
dużego znaczenia uboju rytualnego dla rolnictwa, eksportu (prawie całość wywożona
jest zagranicę) i polskiej gospodarki. Produkty pochodzące z tego typu uboju (koszerne
i halal) nie są ujmowane jako osobna kategoria w statystykach np. Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS). To powoduje – naszym zdaniem – że próbuje się wpłynąć
na opinię publiczną poprzez wypowiedzi ex cathedra, gdzie autorytet osoby, która
zabiera głos w sprawie, ma zaświadczać o prawdziwości i adekwatności przedstawianego
argumentu. Jednak szacunki dotyczące wielkości i wartości tego rynku, podawane przez
różne prominentne osoby będące wszystkie przeciwnikami zakazu, znacznie różnią się
między sobą, co budzi wątpliwości, czy właściwie ocenia się skalę uboju rytualnego i jego
znaczenie ekonomiczne.
W niniejszym raporcie postaramy się dokonać własnych ocen i szacunków wpływu
uboju zgodnego z zasadami wyznaniowymi na polskie rolnictwo i gospodarkę,
aby móc skonfrontować to z danymi podawanymi przez różne osoby w mediach oraz
właściwie ocenić skalę problemu1.

1 Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Stowarzyszenia Otwarte Klatki i Fundacji Międzynarodowy Ruch
na Rzecz Zwierząt – Viva! Dla zapewnienia rzetelności naukowej ZOBSiE prowadziło badania niezależnie, a osoby
niezwiązane z ZOBSiE nie miały możliwości ingerowania w treść raportu.
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2.

Opis wybranych
wypowiedzi dotyczących
wielkości rynku
produktów pochodzących
z uboju rytualnego

Zacznijmy od wypowiedzi z 16 września br. udzielonej w audycji radiowej przez
Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), że:
„Ubój dla celów religijnych to jest bardzo ważna część eksportu polskiego rolnictwa.
(…) około 7 mld, szczególnie w drobiu – to jest 40%”2.
Jak z kolei twierdzi portal www.prawo.pl Marek Sawicki, poseł PSL, podczas drugiego
czytania ustawy podał, że „eksport mięsa z uboju rytualnego w 2017 roku był wart
7 mld zł, a wartość w 2020 roku może przekroczyć 20 mld złotych”. Na stronie tego
samego medium czytamy także, iż branża drobiarska wylicza: „że ubój rytualny stosowany
jest co do piątej sztuki drobiu przeznaczonej na rzeź. Jest to 40 proc. eksportu polskiego
mięsa drobiowego, co stanowi równowartość ok. 5 mld zł rocznie”3.
Natomiast portal www.cenyrolnicze.pl, powołując się na ustalenia dziennika
„Rzeczpospolita”, utrzymywał, że: „Drób z uboju rytualnego to nawet 58 proc.
eksportowanego mięsa, a wołowina – 30 proc. Dwie trzecie wysyłanego za granicę
drobiu i jedna trzecia wołowiny pochodzi z uboju rytualnego”4.

2 Maciej Głogowski, „Jeżeli Solidarna Polska dotrzyma deklaracji, to ustawa o bezkarności nie przejdzie. Opozycja będzie
przeciw”, https://audycje.tokfm.pl z dn. 16.09.2020, https://audycje.tokfm.pl/podcast/95552,Jezeli-Solidarna-Polskadotrzyma-deklaracji-to-ustawa-o-bezkarnosci-nie-przejdzie-Opozycja-bedzie-przeciw
3 Jolanta Ojczyk, „Ubój rytualny na eksport będzie zabroniony. Producenci protestują”, www.prawo.pl z dn. 19.09.2020,
https://www.prawo.pl/biznes/uboj-rytualny-co-zmienia-nowelizacja-ustawy-o-ochronie-zwierzat,503171.html
4 „Twarde liczby nie przemawiają do polityków? Szykuje się ubój rytualny polskiego rolnictwa”,
www.cenyrolnicze.pl z dn. 29.09.2020, https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/mieso/20717-twarde-liczbynie-przemawiaja-do-politykow-szykuje-sie-uboj-rytualny-polskiego-rolnictwa
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Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
(UPEMI), mówił à propos eksportu drobiu, że „w zeszłym roku [2019] wyniósł
23 mld zł5, z tego 5 mld zł stanowiło mięso pozyskane z drobiu ubitego religijnie”.
W przypadku wołowiny halal i koszernej przychód z eksportu miały wynosić 1,5 mld zł.
Łącznie eksport wynosiłby więc 6,5 mld zł. „To właśnie straciliśmy w trakcie ostatnich
dwóch wieczorów, jeżeli ustawa przejdzie przez Senat i prezydent ją podpisze” – miał
podkreślać Różański6. Nota bene wcześniej prezes UPEMI twierdził, że udział halal
i koszernej wołowiny w eksporcie wynosi 70%, czego nie potwierdzają żadne analizy7.
Jak zauważają niektórzy komentatorzy, przedstawiane powyżej dane są trudno
weryfikowalne i dlatego też mało wiarygodne. Bardziej konkretny był autor analizy
umieszczonej w 2018 r. na stronie www.topagrar.pl, gdzie pisał, że w latach 2015–2017
wzrosła wartość eksportu mięsa wołowego koszernego i halal z Polski i wynosiła:
w 2015 r. – 171 mln euro; w 2016 r. – 203 mln euro; w 2017 r. – 250 mln euro. Dane
te dają się już zweryfikować. Dalej w tym samym materiale czytamy, że w latach
2015–2017 wraz ze wzrostem produkcji mięsa drobiowego rosła również liczba ubojów
religijnych. „W przypadku brojlerów kurzych i indyków było to średnio 120–170 tys. ton.
Corocznie odpowiadałoby to ok. 15% eksportu mięsa drobiowego ogółem”8. Autor nie
podaje wartości eksportu tego typu drobiu, ale biorąc cenę 2 euro za kg9, dawałoby
to od 240 do 340 tys. euro rocznie. Przyjmując zatem średnie roczne wartości dla
wołowiny i drobiu podane w analizowanym materiale, eksport z uboju rytualnego
wynosiłby niecałe 0,5 mld euro, co po obecnym kursie euro (1,00 EUR = 4,50 PLN),
daje 2,25 mld zł. Suma – jak widzimy – radykalnie inna od tych podawanych przez
polityków PSL.

5 Zwrócimy uwagę w kontekście tej wypowiedzi, iż w 2019 r. eksport drobiu był o blisko połowę mniejszy, niż podaje prezes
UPEMI – zarówno według GUS, jak i Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. (Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa – Biuro Analiz i Strategii, „Polski handel zagraniczny produktami mięsnymi w 2019 r.”, Warszawa
2020, https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/KOWR_Polski%20handel%20zagraniczny%20
produktami%20mi%C4%99snymi%20w%202019%20r..pdf
6 Dorota Kolasińska, „Zakaz uboju rytualnego oznacza efekt domina. Co będzie dalej?”, www.topagrar.pl z dn. 18.09.2020,
https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/zakaz-uboju-rytualnego-efekt-domina-co-bedzie-dalej/
7 Dariusz Kwiatkowski, „Kontrowersje wokół uboju rytualnego”, www.polskieradio24.pl z dn. 6.12.2017,
https://www.polskieradio24.pl/42/273/Artykul/1948844,Kontrowersje-wokol-uboju-rytualnego
8 „Skutki ograniczeń uboju rytualnego bydła i drobiu liczone w milionach…”, www.topagrar.pl z dn. 20.04.2018, https://
www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/skutki-ograniczen-uboju-rytualnego-bydla-i-drobiu-liczone-w-milionach/
9 Średnia wartość 1 kg drobiu wywożonego z Polski w latach 2015–2017 do krajów europejskich wg danych GUS.
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Wartość eksportu mięsa koszernego i halal dla 2017 r. szacował też Witold Choiński,
prezes zarządu Związku „Polskie Mięso”. Dla www.portalspozywczy.pl mówił:
„Ubój jest dopuszczony na potrzeby religijne, rozwija się dynamicznie zarówno
w przypadku wołowiny, jak i drobiu. Lekko licząc, wprowadzenie zakazu byłoby
wyrzuceniem ok. 2 mld zł z polskiego eksportu…”10.
Robert Mroczek, dr inż. z Zakładu Ekonomiki Przemysłu Spożywczego IERiGŻ-PiB,
w opracowaniu z 2017 roku w ujęciu ilościowym – czyli wagowym – ocenił udział uboju
rytualnego w eksporcie wołowiny na 8%, a drobiu – 11%11. Przyjmując zatem:
• dla wołowiny – cenę 6 euro za kg12 i wielkość eksportu w 2017 roku wg GUS równą
306 tys. ton;
• dla drobiu – cenę 2 euro za kg i wielkość eksportu w 2017 roku wg GUS równą
1,2 mln ton;
• oraz bieżący kurs 1,00 EUR = 4,50 PLN;
to wartościowo eksport wołowiny wyniósłby ok. 662 mln zł, a drobiu ok. 1,2 mld zł,
łącznie zatem byłoby to 1,9 mld zł. Co prawda ten sam autor rok później (2018)
podawał już inne dane. Szacował, że w przypadku wołowiny tego typu produkty
to 16–32% polskiego eksportu, a drobiu – 20–47%13. Wreszcie w swojej ekspertyzie
dla senatu, która sporządzana była w 2020 r. na potrzeby dyskusji wokół nowelizacji
ustawy o ochronie zwierząt, Robert Mroczek przyjął w analizie wariantowej wielkości:
dla wołowiny – 20%, 30% i 40%, a dla drobiu – 35%, 45% i 55%14.

10 „Polskie Mięso: Zakazanie uboju rytualnego to wyrzucenie 2 mld zł z polskiego eksportu”,
www.portalspozywczy.pl z dn. 7.12.2017, https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/polskie-mieso-zakazanieuboju-rytualnego-to-wyrzucenie-2-mld-zl-z-polskiego-eksportu,152532.html
11 Robert Mroczek, „Ubój rytualny – wybrane aspekty”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego tom 17 (XXXII), zeszyt 1, 2017, s. 114.
12 Cenę taką podaje m.in. autor artykułu: „Skutki ograniczeń uboju rytualnego bydła i drobiu liczone w milionach…”,
www.topagrar.pl z dn. 20.04.2018, https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/skutki-ograniczen-uboju-rytualnegobydla-i-drobiu-liczone-w-milionach/.
13 Robert Mroczek, „Ubój zwierząt rzeźnych w Polsce na potrzeby religijne”, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia
Ekonomistów i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA, 2018, XX (5), s. 125.
14 Robert Mroczek, „Analiza wpływu regulacji związanych z »wygaszaniem« branży futrzarskiej w Polsce (do druku
senackiego 209), Opinie i Ekspertyzy nr OE-309, Warszawa 2020. Wbrew tytułowi, ekspertyza zawiera także analizę
dotyczącą rynku wołowego i drobiowego w Polsce.
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Jak widzimy na przestrzeni dosłownie 3 lat analiza autora wykazuje skrajności dla
wołowiny od 8% do 40%, a dla drobiu od 11% do 55%. Ostatecznie wnioski sformułował
w następujący sposób: „Przyjmując średnie wartości wyeksportowanego mięsa z uboju
religijnego – wołowego na poziomie 30% eksportu mięsa wołowego i drobiowego
na poziomie 45% eksportu mięsa drobiowego, wartość tych rynków w 2018 roku
wyniosła odpowiednio 1 886 i 4 567 mln zł, co daje razem 6 453 mln zł”.
Poniżej zestawienie wybranych wypowiedzi dotyczących wartości eksportu wołowiny
i drobiu z uboju rytualnego. Dodajmy, że w ujęciu wartościowym eksport tego typu mięsa
w latach 2017–2019 wzrósł o 17,8%.

Data
publikacji

Osoba

Afiliacja

Podawana
wielkość
rynku

wołowina

drób

Rok,
którego
dotyczyły
podawane
dane

Udział w eksporcie

16.09.2020

W. KosiniakKamysz

poseł PSL

7,0 mld zł

–

40%

–

19.09.2020

M. Sawicki

poseł PSL

7,0 mld zł

–

40%

2017

18.09.2020

W. Różański

UPEMI

6,5 mld zł

–

–

2019

6.12.2017

W. Różański

UPEMI

–

70%

–

–

po 11.09.2020

R. Mroczek

IERiGŻ-PiB

6,5 mld zł

30%

45%

2018

2017

R. Mroczek

IERiGŻ-PiB

–

8%

11%

2015-2016

20.04.2018

redakcja

topagrar.pl

2,3 mld zł

–

15%

2015-2017

7.12.2017

W. Choiński

„Polskie
Mięso”

2,0 mld zł

–

–

2017
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Nietrudno zatem zauważyć, że szacunkowe dane, jakimi dziś szafują w mediach
przedstawiciele partii politycznych i producentów mięsa, a także niektórzy naukowcy
oraz publicyści z branżowych portali, dotyczące wielkości uboju rytualnego znacząco
wzrosły (trzy- a nawet czterokrotnie) z momentem, kiedy we wrześniu br.
powrócił temat uboju bez ogłuszania. Niestety istnieją uzasadnione obawy,
że jest to spowodowane tylko względami koniunkturalnymi i zaostrzeniem retoryki,
a nie realiami ekonomicznymi. Trudno bowiem przyjąć, aby w następnych latach (2018
i 2019) nastąpiła radykalna zmiana w popycie na mięso z uboju rytualnego czy znaczące
zwiększenie polskiego udziału w międzynarodowym runku wyrobów koszernych i halal.
Tym bardziej że 2019 r. był rokiem dla branży mięsnej trudnym, gdzie pojawiły się pierwsze
symptomy kryzysu, który rozwinął się z początkiem 2020 r. – jeszcze przed wybuchem
pandemii koronawirusa. Dotyczyło to zwłaszcza produkcji wołowiny, której eksport zaczął
od 2018 r. spadać. Z kolei dynamika wzrostu produkcji drobiowej uległa widocznemu
zahamowaniu. W 2020 r. nastąpiło (wg obecnych danych) złamanie produkcji drobiowej
z przyczyn kompletnie niezależnych od zakazu uboju rytualnego. Warto wspomnieć,
iż spadek produkcji drobiu był przez branżę oczekiwany już od jakiegoś czasu.
W przekonaniu o tym, że podawane obecnie wartości produkcji koszernej i halal
są znacznie przeszacowane, utrzymują nas też inne dane i wypowiedzi. Na przykład
www.portalspozywczy.pl pisał, że: „Na podstawie danych o handlu zagranicznym
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz szacuje, że polski eksport mięsa drobiowego
do rejonów świata gdzie dla odbiorców jedną z najważniejszych cech mięsa jest
jego zgodność z wymogami religijnymi wyniósł w 2016 r. tylko około 2,5 mln
euro”15. W przeliczeniu daje nam to zaledwie 11 mln zł. W kontekście wcześniejszych
danych, jak zauważamy, wartość kompletnie nieistotna. Przedstawiciele branży tłumaczą,
że gros mięsa drobiowego halal trafia do krajów europejskich, gdzie nabywcami
są przedstawiciele mniejszości muzułmańskiej. Jednak w Europie (głównym kierunku
naszego eksportu mięsa) muzułmanie stanowią raptem kilka procent populacji.
Trudno zatem określić te rynki jako zdominowane przez popyt na drób halal (do problemu
tego jeszcze powrócimy).

15 „KIPDiP: Zakaz uboju rytualnego zablokuje rozwój polskiego drobiarstwa na lata”, www.portalspozywczy.pl
z dn. 16.11.2017, https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/kipdip-zakaz-uboju-rytualnego-zablokuje-rozwojpolskiego-drobiarstwa-na-lata,151692.html
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Wreszcie jako zanegowanie dużego znaczenia polskiego
eksportu mięsa z uboju rytualnego odebrano m.in.
wypowiedź Janusza Wojciechowskiego (dawniej PSL,
dziś PiS) umieszczoną na Twitterze, ale powtórzoną przez PAP
i liczne portale internetowe: „Największym rynkiem dla eksportu
polskiej wołowiny jest Unia Europejska – 91 proc. eksportu w 2019
roku. Na liście głównych kierunków eksportowych poza Izraelem
(4 proc.) brak krajów, w których dominuje zapotrzebowanie
na mięso z uboju bez ogłuszenia”16.

16 „Wojciechowski obala mity ws. eksportu polskiej wołowiny z uboju rytualnego”,
filarybiznesu.pl 19.09.2020, https://filarybiznesu.pl/wojciechowski-obala-mity-wseksportu-polskiej-wolowiny-z-uboju-rytualnego/a6132
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3.

Kwestia uboju rytualnego
w dokumentach
strategicznych branży
mięsnej

Różne gremia związane z branżą mięsną (hodowców i producentów) systematycznie
publikują raporty ekonomiczne i marketingowe dotyczące sytuacji na rynku polskim
i międzynarodowym. Analizują w nich główne czynniki, jakie wpływają na wzrost czy
spadek produkcji mięsa, w tym kwestie dotyczące spożycia, cen, eksportu, zagrożeń
i szans dla rozwoju itd. Szybko rozwijająca się w Polsce branża drobiarska (produkcja
żywca drobiowego wzrosła w omawianym okresie 2010–2019 o ponad 82%) skutkowała
licznymi opracowaniami na temat zachodzących zmian na tym rynku.
Analizując dwa raporty przyjęte przez Komisję Zarządzającą Funduszem Promocji
Mięsa Drobiowego 25.07.2019 r. („Strategia promocji dla branży mięsa drobiowego
na rok 2020”) oraz 28.08.2020 r. („Strategia promocji dla branży mięsa drobiowego
na rok 2021”)17, dostrzegamy, że nie poświęcają one problemowi mięsa halal
i koszernego zbyt wiele miejsca. Opracowanie dotyczy szans i zagrożeń dla rozwoju
rynku drobiowego w odniesieniu osobno do przetwórstwa i produkcji żywca. W tym
ostatnim przypadku upatruje się szansy w „rozwoju eksportu mięsa drobiowego poza
rynek unijny, w tym halal”. W obu jednak raportach przyznaje się, że poza rynkiem UE
eksport rozwija się głównie do krajów niemuzułmańskich, lub gdzie muzułmanie nie
stanowią dużego odsetka populacji. Wymienia się w tym przypadku w raporcie z 2019 r.:
Ukrainę, Wietnam, Chiny i Hongkong oraz RPA; a w przypadku raportu z 2020 r.
dodatkowo Kubę i Ghanę. Tylko ostatnie z tych państw posiada większy odsetek
ludności muzułmańskiej (ok. 18%), ale w 2018 r. eksport do Ghany wyniósł 28,6 tys. ton
(czyli 2,2% całości). W cytowanych raportach nie ukrywa się jednocześnie, że największe
nadzieje wiąże się z rynkiem chińskim i RPA.

17 Oba raporty są dostępne pod adresem: https://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wyplaty-z-funduszy-promocji/
fundusz-promocji-miesa-drobiowego
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Nieco inaczej problem ujmuje raport z 2018 roku sygnowany przez Bank BGŻ BNP
Paribas i Krajową Radę Drobiarstwa, gdzie czytamy: „Istotnym problemem,
w szczególności w przypadku rynku polskiego, jest zagrożenie wynikające z kwestii
istotnego ograniczenia prowadzenia ubojów religijnych, tzn. wyłącznie na potrzeby
lokalnych mniejszości wyznaniowych. Wprowadzenie w życie ustawy zakazującej
ubojów halal na cele eksportowe odetnie rodzimych producentów i eksporterów drobiu
od kluczowych obszarów świata: Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, wielu rynków
Azji Południowo-Wschodniej. Ponadto warto zaznaczyć, iż w coraz większej liczbie
Państw Trzecich, np. w RPA, gdzie muzułmanie stanowią mniejszości narodowe, mięso
halal uznawane jest za produkt wyższej jakości, a tym samym charakteryzuje się wyższą
ceną niż standardowe mięso drobiowe”18.
Od razu zauważmy, że w RPA mniejszość muzułmańska stanowi raptem ok. 2% populacji.
W świetle jednak wcześniejszych omawianych raportów i danych statystycznych GUS
dotyczących eksportu widzimy, że wywóz drobiu do krajów muzułmańskich jest
w impasie, mimo że od 2015 r. nie obowiązuje zakaz uboju rytualnego. Przeciwko
zatem planowanej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt mają przemawiać argumenty
dotyczące ograniczania dostępności do rynków, do których – najwyraźniej z innych
powodów – polscy producenci dotrzeć i tak nie mogą lub nie potrafią.

18 Magdalena Kowalewska, Michał Koleśnikow, Łukasz Dominiak, Aleksandra Porada, „Rynek mięsa drobiowego”,
Warszawa 2018, https://docplayer.pl/107058994-Rynek-miesa-drobiowego.html
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O ile branża drobiarska odnotowywała do tej pory systematyczne
wzrosty produkcji i eksportu, o tyle produkcja wołowiny lata
świetności ma już za sobą, choć w ostatnim czasie sytuacja
ekonomiczna uległa tu pewnej stabilizacji. Raportów dotyczących
rynku wołowiny jest też mniej. Weźmy dla przykładu opracowanie
z 2019 r. sygnowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Rynek mięsa – stan
i perspektywy”. W odniesieniu do interesującego nas zagadnienia
dotyczącego mięsa halal i koszernego zapisy dotyczące wołowiny
znajdujemy w dwóch miejscach.
Za pierwszym razem stwierdza się, że korzystne dla rynku wołowiny
było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2014 r.
„co do niezgodności zakazu uboju rytualnego z konstytucją”,
ale raport nie uzasadnia, jak miałoby to wpłynąć na rynek
w latach 2015–2019 oraz w przyszłości. Nie padają żadne szacunki.
Podkreśla się natomiast znaczenie dla Polski eksportu wołowiny
do Turcji (bez kontekstu religijnego). Po drugie, w innym miejscu
jest napisane, że: „Obecnie w Brazylii istnieje ponad 100 zakładów
uboju bydła zatwierdzonych w ramach systemu halal”19.
Kraj ten – zarówno przez producentów wołowiny, jak też drobiu
– jest postrzegany jako jeden z największych konkurentów Polski
na rynkach międzynarodowych.
Kilka tych przykładów przekonuje nas, że w większości
przypadków kwestie dotyczące uboju rytualnego nie zajmują
tak znaczącego miejsca w raportach branżowych, jak by można
wnosić po znaczeniu przypisywanemu obecnie produkcji
mięsa drobiowego i wołowego wg zasad wyznaniowych.

19 Danuta Zawadzka (red.), „Rynek mięsa – stan i perspektywy”, Warszawa 2009, s. 41 i 28.
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4.

Próba oszacowania
ekonomicznego znaczenia
produkcji mięsa z uboju
rytualnego w Polsce

Powstaje zatem pytanie, jak można ocenić skalę produkcji i eksportu mięsa z uboju
rytualnego i oszacować jego znaczenie dla polskiej gospodarki? W zaproponowanej
poniżej analizie oparto się – po pierwsze – na danych GUS dotyczących produkcji żywca
wołowego i drobiowego oraz danych dotyczących eksportu tych gatunków mięsa20.
Pozostałe rodzaje mięsa (z owiec i kóz) nie mają większego znaczenia dla analizowanej
produkcji i rynku21. Po drugie – za okres analizy przyjęto 10 lat (2010–2019), czyli jeden
około dziesięcioletni cykl koniunkturalny, jaki miał miejsce pomiędzy dwoma globalnymi
kryzysami: z jesieni 2008 roku (który do Polski dotarł z około rocznym opóźnieniem)
oraz z wiosny 2020 r. (spowodowany pandemią COVID-19). Światowa sytuacja
ekonomiczna ma znaczenie z tego powodu, że – wg deklaracji przedstawicieli branży
– polskie produkty halal i koszerne znajdują niemal w całości zbyt za granicą i całkowicie
zależą od eksportu. Po trzecie – biorąc pod uwagę, że w Polsce w latach 2013–2014
obowiązywał zakaz uboju rytualnego22, przypadający mniej więcej w połowie ww. okresu,
istnieje możliwość analizy porównawczej. Najpierw przeanalizujemy sytuację dotyczącą
uboju bydła (produkcja wołowiny), a następnie drobiu.

20 Wzięto pod uwagę dane GUS dotyczące eksportu wołowiny: 0201 - Mięso z bydła, świeże lub schłodzone; 0202 - Mięso
z bydła, zamrożone. W przypadku drobiu: 0207 - Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105 [drób domowy
żywy-ptactwo z gatunku Gallus Domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki], świeże, schłodzone lub zamrożone.
Baza handlu zagranicznego: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx
21 Wg GUS roczny eksport waha się w tym przypadku między 2 a 4 mln euro. Jednocześnie nic nie wykazuje, aby istotny
w nim udział miały produkty koszerne i halal.
22 O zmianie prawa w tym zakresie piszemy szerzej w pkt. 5 niniejszego opracowania. Patrz także: Robert Mroczek,
„Ubój rytualny – wybrane aspekty”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy
Rolnictwa Światowego tom 17 (XXXII), zeszyt 1, 2017, s. 108.
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Bydło (wołowina)
Tabela 1 przedstawia nam wielkość produkcji żywca wołowego w Polsce w latach
2010–2019. Zaznaczone w tabeli 1 (i w kolejnych) lata 2013 i 2014 to okres
obowiązywania zakazu uboju rytualnego. Jak dostrzegamy, produkcja żywca wołowego
w 2013 r. nieznacznie spadła, po czym w kolejnym roku wzrosła. Spadku produkcji
żywca wołowego w 2012 r. raczej nie można łączyć ze zmianą przepisów, ponieważ
wyrok w tej sprawie zapadł 27 listopada 2012 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia
roku następnego. Lepszy wynik w 2015 r. (po zniesieniu zakazu uboju rytualnego)
można częściowo przypisać wznowieniu eksportu wołowiny koszernej i halal,
na co wykazuje zwłaszcza tabela 2, dotycząca znaczącego wzrostu wartości eksportu
wołowiny w wymienionym roku. Musimy pamiętać, iż mięso tego typu jest
zdecydowanie droższe.

WYKRES 1.
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Wartość eksportu mięsa wołowego w latach 2010–2019
w euro z rozbiciem na Europę oraz Azję i Afrykę.
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Wielkość produkcji żywca wołowego w Polsce
w latach 2010–2019 w tonach

TABELA 1.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

żywiec
wołowy
[w tonach]

743 015

751 214

718 215

714 255

804 414

918 235

971 939

1,1

-4,4

-0,6

12,6

14,1

5,8

zmiana r/r

2017

2018

2019

1 090 641 1 106 566 1 094 769

12,2

1,5

-1,1

Wartość eksportu mięsa wołowego w latach 2010–2019
w tys. euro

TABELA 2.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

w tys. euro

741 614

807 297

893 604

949 953

955 916

8,9

10,7

6,3

0,6

zmiana r/r

2015

2016

2017

2018

2019

1 211 548 1 176 331 1 404 570 1 478 345 1 397 909

26,7

-2,9

19,4

5,3

-5,4

Wartość eksportu mięsa wołowego w latach 2010–2019
w tys. euro w rozbiciu na Europę oraz Azję i Afrykę

TABELA 3.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

Europa
[w tys. euro]

646 577

589 705

759 489

904 399

906 804

Azja i Afryka
[w tys. euro]

165 808

410 000

231 519

45 591

49 589

2015

2016

2017

2018

2019

1 117 308 1 057 701 1 244 342 1 267 984 1 282 227
99 937

174 586

216 225

362 466

157 509

Wielkość eksportu mięsa wołowego w latach 2010–2019
w tonach

TABELA 4.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

żywiec
wołowy
[w tonach]

275 789

266 020

272 941

289 956

308 848

369 968

363 058

406 588

395 846

382 145

-3,5

2,6

6,2

6,5

19,8

-1,9

12,0

-2,6

-3,5

zmiana r/r

Wielkość eksportu mięsa wołowego w latach 2010–2019
w tonach w rozbiciu na Europę oraz Azję i Afrykę

TABELA 5.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Europa
[w tonach]

243 828

192 179

227 860

278 467

294 396

343 716

331 392

364 672

341 306

355 986

Azja i Afryka
[w tonach]

31 875

73 815

44 927

11 488

14 425

26 237

31 596

41 563

54 508

26 037
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O ujemnych ekonomicznie skutkach zakazu świadczy także tabela 3 i 5. Jeżeli zgodzimy
się, że głównym odbiorcą wołowiny koszernej i halal są kraje spoza Europy, to w latach
2013 i 2014, pod względem zarówno ilościowym, jak i wartościowym, odnotowano
znaczące spadki eksportu. Należy jednak podkreślić, iż były one częściowo
rekompensowane przez sprzedaż na innych rynkach, w tym wewnętrznym. Istotne
jest też zwrócenie uwagi, iż na wartość sprzedaży mają wpływ bardziej zróżnicowane
czynniki rynkowe, nie tylko unormowania prawne dotyczące zakazu uboju rytualnego.
Świadczy o tym duży spadek eksportu wołowiny w 2019 r., szczególnie w kierunku
azjatyckim i afrykańskim.
Ogólnie z przedstawionych w tabelach 1–5 danych wynika, że zakaz uboju rytualnego
wprawdzie ogranicza eksport wołowiny, ale nie w skali przedstawianej przez branżę.
Jeżeli porównamy średnioroczną wartość sprzedaży eksportowej w kierunku azjatyckim
i afrykańskim w okresie obowiązywania zakazu, a także kiedy on nie obowiązywał,
to wartość rynku wołowiny koszernej i halal można określić na ok. 179 mln euro,
co w przeliczeniu na polską walutę (1 EUR = 4,5 PLN) daje 806 mln zł23. Udział
produktów koszernych i halal w polskim eksporcie jest zmienny, a jego średnia wartość
dla omawianej dekady wynosi ok. 20%24.
23 Sposób wyliczenia: średnioroczna wartość eksportu w kierunku azjatyckim i afrykańskim za lata 2010–2012 oraz
2015–2019 to 227 mln euro minus średnioroczna wartość eksportu w kierunku azjatyckim i afrykańskim za lata 2013–2014
to 48 mln euro. Różnica wynosi 179 mln euro.
24 Do podobnego wniosków, ale stosując inną metodę wyliczenia, doszli eksperci z Credit Agricole Bank Polska S.A.:
Jakub Borowski, Jean-Baptiste Giraud, David Julliard, „Przywrócenie legalności uboju rytualnego podbiło polski eksport
wołowiny i drobiu”, www.ccifp.pl z dn.15.03.2016, https://www.ccifp.pl/komunikacja/aktualnosci/n/news/przywrocenielegalnosci-uboju-rytualnego-podbilo-polski-eksport-wolowiny-i-drobiu.html
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Drób
Dużo trudniej jest określić udział mięsa drobiowego koszernego i halal w polskiej
produkcji i eksporcie. W przeciwieństwie do wołowiny, która w zdecydowanej większości
trafia na eksport, w przypadku drobiu jest to ok. 50%. Analizując dane z tabel 6–10,
moglibyśmy dojść do wniosku, że kwestia uboju rytualnego nie wpływa znacząco
na wielkość produkcji drobiu czy nawet na dynamikę jej wzrostu. Podobnie jest
w przypadku eksportu tego wyrobu w wyróżnionych przez nas kierunkach wywozu:
europejskim oraz azjatyckim i afrykańskim.
Wszystkie poniższe zastawienia (tabele 6–10 oraz wykres 2) pokazują, iż polska
produkcja i eksport drobiu rósł zdecydowanie w okresach zarówno dopuszczenia,
jak i zakazu uboju rytualnego.

WYKRES 2.

Wartość eksportu drobiu w latach 2010–2019 w euro
z rozbiciem na Europę oraz Azję i Afrykę.
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Wielkość produkcji żywca drobiowego w Polsce
w latach 2010-2019 w tonach

TABELA 6.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

żywiec
drobiowy 1 971 209 2 037 910 2 259 783 2 372 384 2 669 299 2 839 632 3 201 409 3 307 521 3 451 678 3 596 297
[w tonach]
zmiana r/r

3,4

10,9

5,0

12,5

6,4

12,7

4,4

4,2

Wartość eksportu podrobów i mięsa drobiowego
w latach 2010-2019 w tys. euro

TABELA 7.
rok

2010

2011

w tys. euro

731 880

904 341

zmiana r/r

23,6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 027 833 1 117 290 1 370 427 1 655 070 1 783 576 2 002 469 2 383 772 2 615 176

13,7

8,7

22,7

20,8

7,8

12,3

19,0

9,7

Wartość eksportu podrobów i mięsa drobiowego w latach
2010-2019 w tys. euro w rozbiciu na Europę oraz Azję i Afrykę

TABELA 8.
rok

2010

2011

2012

Europa
[w tys. euro]

680 389

847 735

960 696

Azja i Afryka
[w tys. euro]

51 002

56 147

66 882

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 030 991 1 259 264 1 515 231 1 633 256 1 853 942 2 192 253 2 327 488
85 630

108 351

138 278

141 810

146 291

185 799

263 301

Wielkość eksportu podrobów i mięsa drobiowego
w latach 2010-2019 w tonach

TABELA 9.
rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

drób
[w tonach]

411 549

442 316

528 018

587 405

714 262

849 567

7,5

19,4

11,2

21,6

18,9

zmiana r/r

TABELA 10.

2016

2017

2018

2019

1 025 101 1 156 317 1 324 610 1 460 851

20,7

12,8

14,6

10,3

Wielkość eksportu podrobów i mięsa drobiowego w latach
2010-2019 w tonach w rozbiciu na Europę oraz Azję i Afrykę

rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Europa
[w tonach]

351 975

383 425

473 369

515 101

615 690

735 453

872 487

Azja i Afryka
[w tonach]

59 076

58 204

54 116

71 705

96 877

112 947

145 347
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3,3

2017

2018

2019

1 001 547 1 100 046 1 159 518
151 492

216 020

270 876
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W takim układzie przedstawiciele branży drobiarskiej i część specjalistów przyjmują,
że zakaz uboju rytualnego w latach 2013–2014 spowodował, że wzrost produkcji
i eksportu nie był tak duży, jak by mógł. Jakiego rzędu jest to różnica? W przytaczanym
już wcześniej opracowaniu Roberta Mroczka z 2017 r. szacuje się, że w ujęciu ilościowym
wyroby halal i koszerne to 11% całego eksportu polskiego drobiu. Jednak jest to rezultat
przyjęcia danych, jakie autor otrzymał od przedstawiciela Krajowej Izby Drobiarskiej,
które mówiły, że w latach 2015–2016, a zatem po zniesieniu zakazu uboju rytualnego,
produkcja mięsa drobiowego koszernego i halal mogła wynieść 100–130 tys. ton,
co w odniesieniu do ilości eksportu podawanego przez GUS dla tych lat daje ok. 11%. Jest
to jednak dana przyjęta w sposób dość arbitralny, trudna w dalszym ciągu do skorygowania.
Autorzy innego opracowania, próbując oszacować tę wartość, doszli do przekonania,
że maksymalna wartość eksportu drobiu halal i koszernego nie może być zdecydowanie
większa od odsetka osób tego wyznania w krajach głównego kierunku eksportu polskiego
mięsa. Analizując także dynamikę zmian w wielkości eksportu i ceny drobiu, ostatecznie
oszacowali, że po zniesieniu zakazu w 2015 r. udział tego typu drobiu w polskim eksporcie
wynosił 5,9%, a w roku 2016 – 6,5% (w ujęciu ilościowym)25.
Stosując podobną metodologię, zbadaliśmy wielkość obrotu drobiem halal i koszernym
w roku 2019, uwzględniając zeszłoroczną strukturę eksportu. Punkt wyjścia stanowiły
dane GUS dotyczące eksportu drobiu dla wymienionych krajów w ujęciu ilościowym
i wartościowym oraz dane dotyczące odsetka zamieszkującej je ludności muzułmańskiej26.
Wyniki ustaleń przedstawia tabela 11. Jak widzimy, w ujęciu ilościowym eksport
do wymienionych 29 państw europejskich stanowi 71,2% masy (w kg), ale w ujęciu
wartościowym (euro) jest to aż 87% całego wywozu drobiu. Państwa te są zatem
z tego punktu widzenia dla niego kluczowe. Natomiast udział drobiu halal w eksporcie
ogółem wynosi w ujęciu ilościowym 5,1%, a wartościowym 5,2%. Przyjmujemy zatem,
że biorąc pod uwagę także rynek wyrobów koszernych oraz postępujący wzrost odsetka
ludności muzułmańskiej w Europie, udział drobiu z uboju rytualnego w polskim eksporcie
drobiu w ogóle wynosi ok. 5,5%, co w ujęciu wartościowym daje 144 mln euro, czyli
ok. 647 mln zł (1,00 EUR = 4,50 PLN).
25 Jakub Borowski, Jean-Baptiste Giraud, David Julliard, „Przywrócenie legalności uboju rytualnego podbiło polski eksport
wołowiny i drobiu”, www.ccifp.pl z dn.15.03.2016, https://www.ccifp.pl/komunikacja/aktualnosci/n/news/przywrocenielegalnosci-uboju-rytualnego-podbilo-polski-eksport-wolowiny-i-drobiu.html
26 Conrad Hackett, „5 facts about the Muslim population in Europe”, www.pewresearch.org z dn. 29.11.2017;
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/

Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

19

TABELA 11.

Oszacowanie wielkości polskiego eksportu drobiu halal
za rok 2019

Eksport drobiu

Masa w kg

Wartość w euro

Całość eksportu,
w tym:

1 460 850 726

Austria

2 615 175 614

Muzułmanie
(odsetek
w 2016 r.)

Masa drobiu
halal w kg

Wartość drobiu
halal w euro

18 756 865

55 093 550

6,9%

1 294 224

3 801 455

Belgia

40 707 739

86 243 737

7,6%

3 093 788

6 554 524

Bułgaria

47 836 095

53 169 161

11,1%

5 309 807

5 901 777

Chorwacja

3 545 448

8 172 126

1,6%

56 727

130 754

Cypr

2 623 577

6 203 912

25,4%

666 389

1 575 794

Czechy

79 913 026

159 583 003

0,2%

159 826

319 166

Dania

20 026 885

35 085 738

5,4%

1 081 452

1 894 630

Estonia

5 289 202

11 458 170

0,2%

10 578

22 916

Finlandia

1 073 634

4 006 693

2,7%

28 988

108 181

Francja

92 060 442

208 801 212

8,8%

8 101 319

18 374 507

Grecja

7 721 969

22 427 668

5,7%

440 152

1 278 377

Hiszpania

37 500 721

110 033 217

2,6%

975 019

2 860 864

Holandia

116 768 107

193 809 554

7,1%

8 290 536

13 760 478

Irlandia

14 257 155

47 229 345

1,4%

199 600

661 211

Litwa

38 019 902

57 759 594

0,1%

38 020

57 760

Łotwa

16 686 964

21 551 360

0,2%

33 374

43 103

Malta

1 379 501

3 482 498

2,6%

35 867

90 545

224 723 413

569 596 663

6,1%

13 708 128

34 745 396

Norwegia

284 201

485 458

5,7%

16 199

27 671

Portugalia

2 361 216

9 419 166

0,4%

9 445

37 677

Rumunia

24 446 987

38 739 999

0,4%

97 788

154 960

Słowacja

65 875 904

109 432 907

0,1%

65 876

109 433

Słowenia

4 111 819

8 998 074

3,8%

156 249

341 927

Szwajcaria

1 192 841

4 104 003

6,1%

72 763

250 344

Szwecja

6 443 797

17 645 678

8,1%

521 948

1 429 300

Węgry

32 148 784

57 429 361

0,4%

128 595

229 717

Wielka Brytania

122 254 403

353 570 528

6,3%

7 702 027

22 274 943

Włochy

12 020 700

22 706 245

4,8%

576 994

1 089 900

Łącznie eksport
dla 29 krajów
europejskich

1 040 031 297

2 276 238 620

Ubój halal
dla 29 krajów
europejskich

52 871 677

118 127 309

Eksport do 29
krajów w sto'
sunku do całosci

71,2%

87,0%

Udział uboju
halal w
eksporcie

5,1%

5,2%

Niemcy
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Dodajmy, że według najnowszych badań przeprowadzonych przez
brytyjską firmę Savanta ComRes w 2020 r. na reprezentatywnej
próbie mieszkańców Unii Europejskiej (N=23126) z opinią,
że ogłuszanie zwierząt powinno być obowiązkowe przed ubojem,
nie zgadza się jedynie 7% badanych (w Polsce 5%)27.
Oznacza to, że mięso pochodzące z uboju bez ogłuszenia
nie cieszy się popularnością na europejskich rynkach,
a szerokie stosowanie tej metody może doprowadzić
do obniżenia popytu na polskie produkty, a nawet
do ich bojkotu.
Podsumowując tę część wywodu, można stwierdzić,
iż łączny eksport polskiego drobiu i wołowiny z uboju
rytualnego wynosi – wg naszych szacunków – 1 453 mln zł.
Oznacza to, że ten segment rynku stanowi28 w odniesieniu do:

• polskiego eksportu artykułów rolnych
i rolno-spożywczych w 2019 r.

1,02%

• całości polskiego eksportu w 2019 r.

0,14%

• Produktu Krajowego Brutto w 2019 r.

0,06%

27 Savanta ComRes: „Eurogroup for Animals, Slaughter without stunning”,
www.eurogroupforanimals.org z dn. 9.10.2020, https://www.eurogroupforanimals.org/sites/
eurogroup/files/2020-10/2020_10_09_opinion_poll_results_sws.pdf
28 Wg danych GUS za 2019 r. dla eksportu polskiego rolnictwa i przetwórstwa
rolno-spożywczego – 31.766 mln euro; dla eksportu ogółem – 238.148 mln euro;
dla PKB – 2.273.556 mln zł.
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5.

Ubój rytualny a ubój
bez ogłuszania

Aby właściwie ocenić wpływ zapowiadanych zmian prawnych na gospodarkę, musimy
zapytać, czy ubój rytualny, czyli koszerny i halal, jest zawsze ubojem bez ogłuszania?
A także: czy proponowana dziś nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oznacza zakaz
uboju religijnego we wszystkich przypadkach?
Przypomnijmy najpierw stan prawny. W ustawie o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997
roku znalazł się przepis, iż: „Art.34. 1. Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone
tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje. 2. W ubojni wyodrębnia się pomieszczenie do przetrzymywania zwierząt oraz
pomieszczenie do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt. 3. W uboju domowym zwierzęta
kopytne mogą być uśmiercane tylko po uprzednim ich pozbawieniu świadomości przez
przyuczonego ubojowca”. W ust. 5 tego samego artykułu cytowanej ustawy pojawił się
jednak zapis, iż: „5. Wymogów określonych w ust. 1 i 3 nie stosuje się przy poddawaniu
zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianych przez obrządki religijne”.
Nowelizacja z 6 czerwca 2002 roku uchyliła ust. 5 art. 34 ustawy o ochronie zwierząt,
co oznaczało, że zwierzęta kręgowe można było uśmiercać w ubojniach (a zwierzęta
kopytne w przypadku uboju domowego) tylko za uprzednim pozbawieniem ich
świadomości. Minister rolnictwa rozporządzeniem z dnia 9 września 2004 r. wprowadził
jednak zapis w par. 8 ust. 2, że ogłuszania nie stosuje się „do zwierząt poddawanych
ubojowi zgodnie z obyczajami religijnymi zarejestrowanych związków wyznaniowych”29.
Zapis rozporządzenia obowiązywał aż do momentu uchylenia go wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego w 2012 r. Trybunał stwierdził wówczas, iż minister rolnictwa nie
miał ustawowych kompetencji do zmiany ustawy poprzez wprowadzanie zapisu
o dopuszczalności uboju bez ogłuszenia w celach wyznaniowych w wydanym przez siebie
rozporządzeniu. Spowodowało to, że ubój bez ogłuszania z powodów wyznaniowych
29 Ustawa o ochronie zwierząt oraz wszystkie akty prawne jej dotyczące na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=WDU19971110724
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był zabroniony przez dwa lata (2013–2014). Jednakże w grudniu 2014 roku Trybunał
Konstytucyjny wydał inny wyrok, że brak możliwości uboju wg zasad religijnych,
wprowadzonej przez nowelizację ustawy w 2002 r., stanowi naruszenie wolności religii
i sumienia. To z kolei spowodowało przywrócenie uboju z powodów wyznaniowych i taki
stan prawny obowiązuje do dziś.
Proponowana we wrześniu 2020 r. nowelizacja wprowadza zapis, który ma uczynić
zadość wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku poprzez wprowadzenie normy,
że ubój bez ogłuszenia z powodów religijnych jest możliwy, ale tylko na „potrzeby
członków polskich gmin i związków wyznaniowych”. Jak czytamy w uzasadnieniu
do projektu nowelizacji ustawy: „Celem zakazu ma być wyeliminowanie komercyjnego
eksportu mięsa zabijanych w ten sposób zwierząt”. Kwestia ta ma podlegać kontroli
i regulacji ze strony ministra rolnictwa oraz ministra spraw wewnętrznych, którzy
w drodze rozporządzenia mają doprecyzować: „warunki nadzoru oraz określania
maksymalnych potrzeb członków związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji
prawnej funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”30.
Definiując, czym jest ogłuszenie, ustawa o ochronie zwierząt w art. 4 pkt 6 stwierdza,
„że rozumie się przez to metodę profesjonalnego całkowitego wyłączenia świadomości
zwierzęcia, trwającego aż do jego śmierci”. Analizując z kolei, na czym polegają wymogi
wyznaniowe uboju, dochodzimy do wniosku, że nie wszystkie z nich muszą naruszać
ustawę. W jednym z opracowań czytamy, że w przypadku zasad uboju halal zwierzę
musi być żywe, ale niekoniecznie świadome (w przypadku uboju koszernego musi być
zarówno żywe, jak i świadome). W związku z powyższym dopuszcza się np. „stosowanie
odwracalnych metod oszałamiania”. W przeciwieństwie do zasad koszernych dopuszcza
się także, aby „krew pozostawała w mięsie”.
Zasady halal są często mniej rygorystyczne niż zasady koszerne (szechita), dlatego też
każde mięso koszerne jest halal dla muzułmanina, ale nie odwrotnie – mięso halal nie jest
koszerne dla praktykującego żyda31.

30 Dokumenty dotyczące procesu legislacyjnego: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=597
31 Krzysztof Tereszkiewicz, Karolina Choroszy, Piotr Tereszkiewicz, „Dispute on ritual slaughter”, Acta Sci. Pol.
Zootechnica 16(1) 2017, s. 3–8.
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Niektóre organizacje muzułmańskie stoją jednak na stanowisku, że zwierzę podczas uboju
powinno być świadome, zatem uśmiercanie z ogłuszeniem jest niedopuszczalne.
Pomimo twierdzeń, że jest inaczej, w społeczności muzułmańskiej istnieje niewielka
zgoda co do praktyk halal. Nie ma jednego standardu, który obowiązywałby we
wszystkich krajach32. Jak pokazują dane brytyjskiego Food Standards Agency (FSA)
z 2011 r., 84% bydła i 88% kurczaków poddanych ubojowi na mięso halal w Wielkiej
Brytanii było jednak ogłuszanych przed śmiercią33. W 2018 r. Food Standards Agency –
na zlecenie rządu walijskiego oraz Department for Environment, Food & Rural Affairs –
przeprowadziła badania surveyowe w rzeźniach działających w Anglii i Walii. W stosunku
do bydła i drobiu uzyskano dane przedstawione w tabeli 12. Wynika z nich, że faktycznie
w wielu przypadkach stosuje się w Wielkiej Brytanii ubój halal z ogłuszeniem.

				

TABELA
12.
				

Metody uboju wg zasad wyznaniowych w Walii i Anglii
wg badań z 2018 roku34

Wielkość
badanego
uboju (licz.
osobników)

Metoda
standardowa
z ogłuszeniem

Halal z
ogłuszeniem

Halal bez
ogłuszenia

Szechita
(metoda
koszerna)

35 343

96,3%

2,6%

0,6%

0,5%

18 012 455

77,8%

12,6%

9,4%

0,3%

Nioski

803 006

92,2%

6,4%

1,4%

-

Indyki

147 750

99,5%

-

-

0,5%

Inny drób

297 220

98,2%

1,5%

0,0%

0,2%

Gatunek
zwierząt

Bydło
Kurczaki

32 John Lever, Mara Miele, „Despite claims to the contrary, there is little consensus within the Muslim community about
halal practices”, Journal of Rural Studies 28/2012.
33 Nick Eardley. „What is halal meat?”, www.bbc.com z dn. 12.05.2014, https://www.bbc.com/news/uk-27324224
34 "Results of the 2018 FSA Survey into Slaughter Methods in England and Wales”, https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/778588/slaughter-method-survey-2018.pdf
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Inne opracowania mówią, że we Francji i Wielkiej Brytanii istnieją rozpoznawalne
rynki halal dla mięsa zwierząt uprzednio ogłuszonych i nieogłuszonych. W Niemczech
natomiast z ogłuszeniem dokonuje się uboju halal w 95% przypadków dotyczących
drobiu i np. połowy w przypadku jagniąt. W wielu innych krajach sytuacja przedstawia
się podobnie35. Nowozelandzkie Meat Industry Association, pomimo wprowadzenia
w 2010 r. zakazu uboju bez ogłuszenia, produkuje mięso halal, którego udział
w eksporcie wynosi 26%36. Jak wynika z danych statystycznych FAO Nowa Zelandia,
pomimo wprowadzenia obostrzeń, nie zmniejszyła ani produkcji wołowiny, ani drobiu,
ani wartości eksportu mięsa37.
Zgodnie z przepisami polskimi i unijnymi w przypadku bydła stosuje się ogłuszanie
mechaniczne i z zastosowaniem prądu elektrycznego. Mechaniczne ogłuszanie w zasadzie
powszechnie nie jest uznawane za halal. Metoda elektronarkozy polega na oszołomieniu
zwierzęcia, które jest żywe, ale nieprzytomne, a następnie „przecina się skórę na szyi,
wbija sztylet, przecina żyły…”, doprowadzając do częściowego wykrwawienia38. W takim
przypadku niektóre środowiska muzułmańskie są skłonne uznać ubój za halal (oczywiście
jeżeli spełni inne warunki).
W przeciwieństwie do uboju bydła, gdzie odbywa się on w zasadzie indywidualnie,
w odniesieniu do każdego zwierzęcia osobno, w przypadku drobiu jest on zmechanizowany
i masowy. Stosuje się dziś cztery metody: (1) oszałamianie w elektrycznej wannie
wodnej metodą słaboprądową lub – jak w wielu krajach europejskich – silnoprądową.
(2) Jednak coraz większe zastosowanie ma oszałamianie w kontrolowanej atmosferze
(CAS – Controlled Atmosphere Stunning39), gdzie odbywa się gazowanie różnymi
mieszankami CO₂, Ar, N₂, O₂. Jak pisze jedna z autorek: „Metodę tę wprowadza się
nie tylko do nowo projektowanych zakładów, ale też do istniejących, chociaż wiąże się
to z koniecznością przeprojektowania lub modernizacją linii uboju”40.
35 Patrz: Przypis 34.
36 Oficjalne strony MIA: https://mia.co.nz/what-we-do/trade/halal/
37 Baza danych FAO: http://www.fao.org/faostat/en/
38 Teresa Skrabka-Błotnicka, „Metody oszałamiania zwierząt rzeźnych”, Nauki Inżynierskie i Technologie / Engineering
Sciences And Technologies 1(4)/ 2012.
39 Opis metody znajdziemy pod adresem: https://www.linde-gaz.pl/pl/processes/controlled_and_modified_
atmospheres/controlled_atmosphere_stunning/index.html
40 Teresa Skrabka-Błotnicka, „Metody oszałamiania zwierząt rzeźnych”, Nauki Inżynierskie i Technologie / Engineering
Sciences And Technologies 1(4)/ 2012.
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Według danych z 2013 roku w Europie metodę wannową stosowało się
w 80% przypadków uboju drobiu; CAS – w pozostałych 20%41. Oszałamianie CAS
może być jednofazowe (anestezja) lub dwufazowe („aż do śmieci”). (3) Następnie
Low Atmospheric Pressure Stunning (LAPS), którą uznano za dopuszczalną w Unii
Europejskiej w 2018 r.42, ale była już wcześniej stosowana w innych krajach, np. w USA.
(4) Wreszcie oszołamianie „przez głowę” (Head Only Stunning System).
Rozpowszechnienie w przetwórstwie drobiu nowych metod jest spowodowane dwoma
zasadniczymi czynnikami: chęcią obniżenia kosztów siły roboczej oraz tego, że gwarantują
one lepsze (w porównaniu z metodą wannową) gatunkowo mięso. Jak pisze cytowana
już wcześniej autorka, biorąc pod uwagę aspekt wysokiej jakości mięsa, „rekomenduje
się jednostopniowe oszałamianie, powodujące tylko anestezję, ponieważ uśmiercanie
zwierząt podczas oszałamiania pogarsza wykrwawianie zwierząt, przez co obniża się
jakość mięsa”43. Z tego wynika, że wprowadzane modyfikacje uboju drobiu (które byłyby
zgodne przynajmniej z mniej rygorystycznymi, ale uznawanymi przez muzułmanów
zasadami halal) nie są powodowane w pierwszej kolejności względami religijnymi, choć
zabiegi o rynki państw islamskich i uznanie mniejszości muzułmańskiej nie są zapewne
bez znaczenia.
41 „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie różnych metod ogłuszania drobiu”,
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0915:FIN:PL:HTML
42 Official Journal of the European Union dn. 17.5.2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32018R0723&from=EN; patrz też: Tony McDougal, „Animal welfare research leads to European law
reform”, www.poultryworld.net z dn. 29.05.2018, https://www.poultryworld.net/Home/General/2018/5/Animal-welfareresearch-leads-to-European-law-reform-289182E/
43 Teresa Skrabka-Błotnicka, „Metody oszałamiania zwierząt rzeźnych”, Nauki Inżynierskie i Technologie / Engineering
Sciences And Technologies 1(4)/ 2012.
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Ostateczny wniosek jest taki, że wprowadzenie nowelizacji ustawy ochrony zwierząt
w kwestii uboju zgodnego z zasadami wyznaniowymi nie oznacza automatycznie,
że polscy producenci – jak niektórzy utrzymują – utracą cały tego typu rynek.
Choć być może zmusi ich to do modernizacji technologicznych, które i tak
są nieuniknione z innych powodów niż religijne. Można przyjąć, że z wcześniej
oszacowanej przez nas wielkości rynku mięsa halal i koszernego na poziomie
1 453 mln zł rocznie, tylko mniejsza część dotyczy uboju wg najbardziej
rygorystycznych zasad, gdzie zwierzę jest uśmiercane bez wcześniejszego
ogłuszenia. Być może nawet 80% uboju zgodnego z zasadami wyznaniowymi jest
i będzie prowadzona poprzez ogłuszenie, co prawdopodobnie nie naruszy nowego
prawa, gdyby zostało przyjęte.
Sprzeciw branży mięsnej należy być może tłumaczyć tym, iż nowa ustawa w analizowanym
zakresie wprowadzi prawdopodobnie większą kontrolę państwa nad ubojem zgodnym
z rygorami wyznaniowymi i bez ogłuszania. Zwróćmy uwagę, że poszerzanie uboju
wg zasad religijnych i bez ogłuszania na dowolnie dużą część produkcji podważa
ogólną regulację prawną nakazującą jednak w ubojniach ogłuszanie kręgowców przed
ich uśmierceniem (zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt), a przepis
dotyczący kwestii wyznaniowych może być nadużywany i stosowany niezgodnie z jego
przeznaczeniem. Stosowanie uboju rytualnego może być podyktowane nie względami
religijnymi, ale technologicznymi, organizacyjnymi czy ekonomiczno-marketingowymi.
Dotyczy to zwłaszcza drobiu. Dziś nie wiemy, jaka część zwierząt ubijana zgodnie
z rygorami wyznaniowymi w Polsce trafia do konsumentów innego niż muzułmańskiego
wyznania, do bezwyznaniowców czy nawet takich, którzy nie akceptują uboju
rytualnego. Nie wiemy też, czy produkt sprzedawany jako halal nim w zasadzie jest,
ponieważ kontrola ze strony związków wyznaniowych czy poprzez system certyfikatów
jest iluzoryczna (zwłaszcza w Polsce, gdzie mniejszość muzułmańska jest bardzo mała,
ale nawet w krajach europejskich, gdzie odsetek ten jest zdecydowanie większy)44.
Dlatego inicjatywa dotycząca nowelizacji ww. ustawy zasługuje na poparcie,
także w tym szerszym kontekście dotyczącym nie tylko ochrony zwierząt, ale także
praw ludzi, których sumienie nakazuje traktować je z należytym szacunkiem, a nawet
samych konsumentów, którzy powinni wiedzieć, jakiego rodzaju produkt nabywają.

44 Patrz np.: John Lever, Mara Miele, „Despite claims to the contrary, there is little consensus within the Muslim
community about halal practices”, Journal of Rural Studies 28/2012.
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6.

Streszczenie

W opracowaniu staramy się dokonać ocen i szacunków dotyczących wpływu uboju
zgodnego z zasadami wyznaniowymi na polskie rolnictwo i gospodarkę.
a) Duża część polityków, przedstawicieli branży mięsnej, publicystów, a nawet
naukowców podaje zawyżone trzy-, a nawet czterokrotnie szacunki dotyczące wielkości
produkcji i eksportu produktów mięsnych pochodzących z uboju tzw. rytualnego.
b) Do tej pory w opracowaniach i raportach branżowych kwestia dotycząca wielkości
produkcji koszernej i halal nie była szczególnie analizowana, czego należałoby się
spodziewać w świetle obecnych deklaracji na temat rangi tego typu produkcji dla
polskiego rolnictwa i gospodarki.
c) Kwestionujemy podawaną przez część osób (w mediach i w oficjalnych ekspertyzach)
wartość eksportu wyprodukowanych w Polsce produktów mięsnych halal i koszernych
na poziomie 7 mld zł oraz szacowany udział w eksporcie dla wyrobów drobiarskich
na poziomie 40–55%, a wołowiny 30% i więcej. Uważamy, że realnie wielkości te są
zdecydowanie mniejsze.
d) Na podstawie analizy danych GUS dotyczących wielkości produkcji żywca drobiowego
i wołowego oraz na podstawie wielkości i wartości eksportu mięsa drobiowego
i wołowego, w odniesieniu do jednego cyklu koniunkturalnego (2010–2019)
i porównując dane z okresu obowiązywania zakazu uboju rytualnego (2013–2014),
oraz jego nieobowiązywania (2010–2012 i 2015–2019) szacujemy, że wartość eksportu
produktów pochodzących z uboju rytualnego wynosi niespełna 1,5 mld zł. Co stanowi
w odniesieniu do polskiego eksportu artykułów rolnych i rolno-spożywczych w 2019 r.
– 1,02%; do całości polskiego eksportu w 2019 r. – 0,14%; do Produktu Krajowego
Brutto w 2019 r. 0,06%.
e) Analiza nasza pokazuje, że w odniesieniu do produkcji drobiowej wpływ zakazu uboju
rytualnego w latach 2013–2014 był niezauważalny.
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f) Uważamy, że udział produktów halal w eksporcie mięsa drobiowego (ponieważ
ma się odbywać do państw europejskich) nie może być większy niż odsetek ludności
muzułmańskiej zamieszkującej kraje głównego kierunku eksportu polskiego drobiu.
W analizie wykazujemy, że udział ten w takim układzie wynosi 5,5%.
g) Inaczej w przypadku wołowiny, ponieważ zauważalne jest, że eksport ten łączy się
z krajami pozaeuropejskimi, gdzie ludność wyznająca judaizm i islam stanowi zdecydowaną
większość (np. Izrael i Turcja). Uważamy, że udział produktów pochodzących z uboju
rytualnego w eksporcie wołowiny wynosi ok. 20%.
g) W analizie zwracamy uwagę, że ubój zgodny z wymogami halal nie musi być
prowadzony bez ogłuszania i prawdopodobnie może być zgodny z wymogami
art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. Niektóre dane wskazują, że w Europie
Zachodniej w aż 80% przypadkach uboju halal stosuje się ogłuszanie przed
uśmierceniem zwierzęcia.
h) Jedynie 7% mieszkańców krajów Unii Europejskiej (wg badań z 2020 r.) przeciwstawia
się zakazowi uboju bez ogłuszania; w Polsce jest to 5%.
i) Wprowadzenie zakazu uboju bez ogłuszenia w Nowej Zelandii w 2010 roku nie
spowodowało spadku produkcji mięsa drobiowego ani wołowego, a także spadku
eksportu mięsa, a mięso uznawane za halal jest ciągle wywożone do innych krajów.
j) Jednocześnie podkreślamy w opracowaniu, że poszerzanie zakresu produkcji z ubojem
religijnym bez ogłuszania faktycznie narusza art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie praw
zwierząt, ponieważ mięso to nie jest skierowane do wyznawców islamu i judaizmu.
Uważamy, że wprowadzenie uboju rytualnego może wiązać się z innymi niż wyznaniowe
przyczynami: technologicznymi, organizacyjnymi, marketingowymi czy po prostu
ekonomicznymi, co jest niezgodne przynajmniej z duchem ww. ustawy.
k) W kontekście tego wszystkiego wprowadzenie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt
w odniesieniu do uboju rytualnego wydaje się jak najbardziej zasadne, szczególnie
że zakłada większą kontrolę nad ubojem według zasad wyznaniowych.
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