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Warszawa, 22.09.2020 

Szanowny Pan 
Profesor Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Szanowny Pan 
Krzysztof Kwiatkowski 
Przewodniczący Senackiej Komisji 
Ustawodawczej 
 
Szanowny Pan  
Jerzy Chróścikowski 
Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 
 
Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

  
 

Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Senatorowie! 
 
 
 

 
Niniejsze pismo kierujemy do Pana Marszałka i wszystkich Senatorów w związku z planowanym 

procedowaniem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poselskiego projektu nowelizacji Ustawy o Ochronie 
Zwierząt z 11 września 2020 roku.  

 
Chcieliśmy wyrazić zdecydowane poparcie dla ustawowego określenia definicji „kota rasowego”, która 

to definicja znajduje się w proponowanej nowelizacji.  
 
Unia Felinologii Polskiej, wskazana przez Ustawodawcę jako podmiot nadrzędny, decydujący o 

rasowości kota, jest organizacją uzgodnioną zarówno z Parlamentarnym Zespołem Przyjaciół Zwierząt, jak i 
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 
Zarówno w rozmowach z Parlamentarnym Zespołem – zwłaszcza posłami VIII kadencji Pawłem 

Suskim oraz Krzysztofem Czabańskim – jak i podczas prac w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wybrzmiała jedna, wspólna płaszczyzna – związków hodowlanych jest zbyt dużo i nie ma nad nimi żadnej 
kontroli. Stało się tak z powodu błędu legislacyjnego z 2012 roku, podczas poprzedniej nowelizacji Ustawy o 
Ochronie Zwierząt. Zapisano wówczas, że wprowadzać do obiegu zwierzęta rasowe może tylko hodowca 
zrzeszony w związku hodowców, nie definiując samych związków, ani żadnego organu nadzorczego. Efektem 
tego błędu są dziś setki większych i mniejszych organizacji hodowlanych, z których znakomita większość nie 
spełnia żadnych norm doboru osobniczego przy planie hodowlanym, norm bytowych dla zwierząt, norm 
dobrostanowych czy zwykłej rzetelności przy prowadzeniu ksiąg rodowodowych. Organizacje statutowo 
zajmujące się ochroną zwierząt też mają tu niejedną historię do opowiedzenia.   
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Zarówno Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, jak i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zgodnie potwierdziły potrzebę powołania „Samorządów Hodowlanych”, które pełniłyby nadzór (i odpowiadały 
za) nad organizacjami felinologicznymi i kynologicznymi. W Ministerstwie Rolnictwa odbyło się już spotkanie 
Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Ochrony Zwierząt, Pana Alberta Kurkowskiego, z 
przedstawicielami organizacji hodowlanych zwierząt towarzyszących, oznajmiające tę propozycję, którą 
zaakceptowali wszyscy obecni tam przedstawiciele stowarzyszeń.    

 
W naszym rozumieniu wpisanie Unii Felinogii Polskiej do ustawy, jako decydenta o rasowości kotów, 

jest efektem tych ponadpartyjnych ustaleń i kolejnym potwierdzeniem woli politycznej wszystkich liczących się 
ugrupowań parlamentarnych co do kontynuowania kierunku jakże potrzebnych zmian. Cieszy nas także 
poparcie tych zmian ze strony organizacji społecznych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt – to 
powinien być dobrze słyszalny głos w Senacie, gdyż to te organizacje na co dzień borykają się z efektami tej 
wadliwej noweli z 2012 – nadpodażą psów i kotów „w typie rasy”, nakręcającą bezdomność oraz interwencjami 
w pseudohodowlach, które często są częścią „nowych związków”.  

 
 
Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Senatorowie – w imieniu organizacji nie tylko zrzeszonych, ale 

i uznawanych przez Unię Felinologii Polskiej wnosimy o poparcie tych jakże potrzebnych zmian wniesionych 
w celu polepszenia dobrostanu zwierząt hodowlanych i ukróceniu procederu żerowania na bezbronnych 
zwierzętach. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż Ustawodawca nie nakazał żadnej organizacji przynależności 
do Unii Felinologii Polskiej, udzielił nam jedynie zgody na akceptowanie różnych ksiąg rejestrowych innych 
organizacji, w zależności od rzetelności ich prowadzenia. Sama Unia nie prowadzi ani samej hodowli, ani ksiąg 
rejestrowych – zgodnie z ustaleniami z władzami stanowimy Samorząd Felinologiczny.  

 
Unię Felinologii Polskiej na dzień dzisiejszy tworzą trzy podmioty o bardzo długim stażu w Polsce – 

Polska Federacja Felinologiczna „Felis Polonia”, Polski Związek Felinologiczny (obecnie najstarsza polska 
organizacja hodowców kotów) oraz Klub Kota X-Treme.  

 
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Pana Marszałka i Senatorów o poparcie tych jakże 

potrzebnych zmian i naprawienie błędu legislacyjnego z 2012 roku. 
 
 
 
 
       Z poważaniem 
 
 

 

Prezes Sekretarz 

Grażyna Kolczyńska Marcin Mańk 

  
 
 


