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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu RP

Dotyczy: interpelacji nr 37596 w sprawie sprzedaży żywych ryb

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 37596 Pana Tomasza Aniśko Posła na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprzedaży żywych ryb, proszę przyjąć poniższe 

wyjaśnienia.

1. Czy Ministerstwo dostrzega fakt szkodliwości sprzedaży detalicznej żywych ryb 

konsumentom oraz fakt odczuwania przez nie cierpienia w tym procesie?

Odnosząc się do pytania o dostrzeganie przez Ministerstwo faktu odczuwania przez 

ryby cierpienia w procesie sprzedaży detalicznej należy wyjaśnić, że kwestia zdolności 

do odczuwania cierpienia przez zwierzęta, w tym także ryby, została rozstrzygnięta 

przez ustawodawcę w art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt1). Cierpienie może być 

przez ryby odczuwane na każdym etapie ich życia. Ustawa o ochronie zwierząt zawiera 

przepisy służące zminimalizowaniu cierpienia ryb podczas ich transportu i sprzedaży. 

„Transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości 

wody umożliwiającej oddychanie” został w art. 6 ust. 2 pkt 18 omawianej ustawy 

wskazany jako przykład zachowania stanowiącego znęcania się nad zwierzętami, tj. 

przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli sprawca działa ze 

szczególnym okrucieństwem, od 3 miesięcy do lat 5.



2. Czy Ministerstwo planuje podjęcie działań mających na celu ucywilizowanie tego sektora 

sprzedaży lub całkowite zakazanie sprzedaży żywych zwierząt?

Ministerstwo nie planuje obecnie działań zmierzających do zainicjowania zmian 

legislacyjnych, których przedmiotem byłaby sprzedaż detaliczna żywych ryb. 

Ewentualne wprowadzenie takiego zakazu miałoby daleko idące konsekwencje zarówno 

dla osób zajmujących się chowem i hodowlą ryb konsumpcyjnych, jak i dla osób i 

podmiotów zajmujących się akwarystyką. Ministerstwo nie planuje także wprowadzenia 

całkowitego zakazu sprzedaży żywych zwierząt.

3. Czy Ministerstwo posiada dane dot. tego ile sieci handlowych w Polsce (i które) prowadzi 

nadal sprzedaż żywych ryb?

Na poziomie centralnym nie gromadzi się informacji na temat oferty sieci handlowych. Z 

tego powodu udzielenie żądanej informacji nie jest możliwe. Bezsprzecznie jednak, w 

związku ze zmianą postaw społecznych i przyzwyczajeń konsumentów, z roku na rok 

maleje liczba punktów sprzedaży, które decydują się na sprzedaż żywych ryb.

4. Czy Ministerstwo dostrzega możliwość interpretacji sprzedaży żywych zwierząt 

z pogwałceniem ich godności przez pryzmat art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami)?

Pojęcie „godności zwierząt” nie funkcjonuje na gruncie obowiązującego w Polsce 

prawodawstwa. Nie mniej jednak nie ulega wątpliwości, że do znęcania się nad 

zwierzętami może dochodzić także na etapie ich sprzedaży – przez znęcanie się nad 

zwierzętami należy bowiem rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do 

zadawania zwierzętom bólu lub cierpień, przy czym nie ma znaczenia czas i miejsce, w 

jakim te działania lub zaniechania mają miejsce. Ewentualne jednak próby 

kwalifikowania czynności sprzedaży żywych zwierząt jako czynności samoistnie 

wypełniającej znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami należy ocenić jako 

rażąco niesłuszne i nieracjonalne.



5. Czy Ministerstwo przewiduje nowelizację katalogu zawartego w art. 6 ust. 2 ww. ustawy 

poprzez włączenie do niego sprzedaży detalicznej żywych ryb?

Nowelizacja katalogu przykładów zachowań, które zgodnie z ustawą o ochronie 

zwierząt należy kwalifikować jako znęcanie się nad zwierzętami, poprzez jego 

uzupełnienie o sprzedaż detaliczną żywych ryb, nie jest planowane m.in. z powodów 

wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Kołakowski
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

(1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 
i 2375).

Do wiadomości:
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