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LIST OTWARTY DO POSŁÓW I SENATORÓW  

dot. PROCEDOWANIA USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT 

 

Szanowni Posłowie i Senatorowie. Możecie ten list przeczytad lub wrzucid do kosza. W chwili 
obecnej, procedujecie Ustawę o Ochronie Zwierząt. Zdaję sobie sprawę, że jesteście 
zarzucani  elaboratami gdzie każda strona przedstawia Wam swoje racje. Ja zadam Wam 
kilka pytao, ale nie jak do Posła czy Senatora tylko do Polaka, zwykłego obywatela. Pisząc  
i procedując Ustawę trzeba sobie zdawad sprawę, że Ustawa będzie stanowiła prawo na 
długie lata, a błędy złej ustawy odczują wszyscy. 
 
Pyt. 1. Czy procedując Ustawę wystarczy kierowad się tylko miłością do zwierząt? Czy też 
należy brad pod uwagę aspekty gospodarcze i finansowe. Sumę zysków i strat. 
 
Pyt. 2. Czy punkt dotyczący definicji KOJCA dla psa, który przewiduje 15 M2 na jednego psa 
jest realny i logiczny, skoro na jedno dziecko w przedszkolu przypada 2,5 m kw. A dziecko  
w domu dziecka ma zagwarantowane 3 metry powierzchni. Czy ludzie nie mogący spełnid 
definicji nie będą wyrzucad psów na ulicę zwiększając ich bezdomnośd? 
 
Pyt 3. Czy definicja psa rasowego jest prawidłowa w zapisie: "Za psa rasowego uznaje się psa 
o prawidłowym fenotypie, posiadającego 3 pokoleniowy rodowód wpisany do Polskiej Księgi 
Rodowodowej, zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce lub zagranicznych 
organizacji uznanych przez ten związek."  
 
Posłowie i Senatorowie. Jeżeli chcecie aby ustawa trafiła do kosza, głosujcie za takim 
zapisem, ale musicie sobie zdawad sprawę, że zapis ten jest niezgodny z Ustawą 
Antymonopolową, Ustawą o Stowarzyszeniach, no i oczywiście Konstytucją. W USTAWIE NIE 
MOŻNA WSKAZYWAD NAZWY KONKRETNEJ ORGANIZACJI!!!! W momencie kiedy ta 
organizacja była by rozwiązana, to cała Wasza praca bierze w łeb. Prawidłowa i nie do 
podważenia definicja psa rasowego winna brzmied:  

"ZA PSA RASOWEGO UZAJE SIĘ ZGODNEGO Z FENOTYPEM DANEJ RASY, POSIADAJĄCEGO 
MINIMUM 3 POKOLENIOWY RODOWÓD, WYDANY PRZEZ KRAJOWĄ ORGANIZACJĘ 

KYNOLOGICZNĄ PROWADZĄCĄ KSIĘGI HODOWLANE, POSIADAJĄCĄ W DNIU WEJŚCIA 
USTAWY REJESTRACJĘ KRS. ORGANIZACJA TA MUSI BYD CZŁONKIEM ŚWIATOWEJ 

ORGANIZACJI KYNOLOGICZNEJ ZAREJESTROWANEJ JAKO MIĘDZYNARODOWE 
STOWARZYSZENIE" 



 

 

Takiej definicji psa rasowego nikt nie będzie podważał. 
 
Pyt 4. Czy Posłowie i Senatorowie chcieli by, aby jakaś organizacja społeczna w nocy bez 
Waszej zgody włamała się do Waszego domu w asyście policji, a nawet pod Waszą 
nieobecnośd, aby skontrolowad warunki w jakich trzymacie swojego psa? Jeżeli tak, to 
głosujcie za punktem  przyznającym zwiększenie uprawnieo dla Organizacji Społecznych,  
a dacie im uprawnienia równe służbom specjalnym. 

 
Pyt 5. Czy Posłowie i Senatorowie wyrażają zgodę na odebranie swojego psa lub kota pod 
pretekstem ratowania mu życia nawet, jeśli ten pies jest w dobrej kondycji i formie?  
 
Teraz wszystkie Organizacje Społeczne d/s Ochrony Zwierząt płaczą, że Posłowie zabraniają 
im ratowad życie zwierząt. Hoduję psy prawie 50 lat. Jakim przez te lata byłem idiotą zawsze 
ratując życie psa wioząc go do lekarza weterynarii, a nie do organizacji społecznej. Tylko jest 
jeden szkopuł. Oni jak uratują już tego psa, to pies nawet jeżeli uda mu się przeżyd to ich 
ratowanie, to już nie wraca nigdy do właściciela. Panowie Posłowie i Senatorowie w tym 
miejscu Stalin w grobie uśmiecha się pod wąsem. Art 7.3.to właśnie ustanowił Stalin, tylko 
wtedy organizacje - to były Komitety Robotniczo Chłopskie. Też miały na celu odebrad 
zwierzę właścicielowi. Też mieli zwiększone uprawnienia, mieli mundury, a do opornych 
właścicieli mogli strzelad. Tylko Stalin nie pomyślał, że do tego można wykorzystad hasło 
Ochrony Zwierząt. Tak że Procedujący te Ustawę muszą się liczyd z tym, że może pojawid się 
żądanie, że organizacjom społecznym do ratowania zwierząt niezbędne jest posiadanie 
broni. W chwili obecnej już zawłaszczyli sobie Paostwowy tytuł Inspektora d/s Ochrony 
Zwierząt oraz noszenie munduru, który do złudzenia przypomina jednostki specjalne policji. 
Ba, nawet poruszają się radiowozami. Myślę, że najwyższa  pora, aby ustawowo zmusid 
Organizacje Społeczne mające w Statucie Ochronę Zwierząt do przestrzegania 
obowiązującego prawa dot. Ustawy o Ochronie Własności oraz Ustawy o obronie Miru 
Domowego. Prawa o Używaniu Munduru, Prawa o używaniu tytułów paostwowych. Życzę 
mądrego głosowania zgodnego ze swoim sumieniem. 
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