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drodzy Parlamentarzyści Sejmu oraz Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z procedowaną obecnie w polskim Parlamencie ustawą o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw pozwalamy sobie złożyć na Państwa ręce
nasze stanowisko oraz propozycje poprawek, które naszym zdaniem winny zostać naniesione
do wyżej wymienionej nowelizacji przed zatwierdzeniem jej w ostatecznym kształcie.
Jesteśmy legalnie działającymi stowarzyszeniami rejestrowymi, których celem statutowym jest
przede wszystkim hodowla psa rasowego, propagowanie kultury posiadania psa, organizacja
różnorakich wystaw, szkoleń, pokazów etc 
Posiadamy  również  certyfikowanych,  czynnych  dogoterapeutów,  propagujemy  wśród
społeczeństwa wiedzę dotyczącą humanitarnego traktowania zwierząt, prowadzimy działalność
charytatywną na rzecz  osób pełnosprawnych  i  niepełnosprawnych  oraz  ich  psów,  działamy
również na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ich dobrostanu; oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego. To tylko główne cele działalności  naszego stowarzyszenia, jest ich znacznie
więcej.

Z racji tego, że Kynologia Polska jest głównym przedstawicielem w Polsce międzynarodowej
organizacji kynologicznej o zasięgu ogólnoświatowym World Cynology Hunting Sports Alliance
(WCHSA), która posiada oficjalną rejestrację marki w Unii Europejskiej a polskim członkiem tej
organizacji jest również Centrum Kynologiczne w Polsce pozwalamy sobie przedstawić wspólnie
wypracowane stanowisko:

1. Nie zgadzamy się na aktualnie uchwalony zapis definicji psa rasowego  Art.4 pkt 10a,
który  w  sposób  jednoznaczny  wskazuje  jedną,  wymienioną  z  nazwy  organizację
kynologiczną  –  Związek  Kynologiczny  w  Polsce,  członka  i  przedstawiciela
międzynarodowej organizacji  Fédération Cynologique Internationale (FCI), która jako
jedyna,  w  świetle  tych  zapisów  ma  mieć  prawo  do  hodowli  oraz  prowadzenia
dokumentacji hodowlanej wszystkich psów rasowych w Polsce.
Naszym  zdaniem  jest  to  sprzeczne  z  ustawą  antymonopolową,  ustawą
o  stowarzyszeniach  (o  wolności  stowarzyszania  się)  oraz  zapisami  ustaw  Unii
Europejskiej o wolności obywatelskiej oraz zakazie wprowadzania monopolu.
Proponujemy wprowadzenie poprawki o następującej treści:

„psie  rasowym  –  rozumie  się  przez  to  psa  o  odpowiednim  dla  rasy  fenotypie,
odpowiadającego  wzorcowi  rasy  zatwierdzonemu  przez  macierzystą  dla  danego
stowarzyszenia  organizację  międzynarodową,  który  posiada  rodowód
z udokumentowanym minimum 4-ro pokoleniowym pochodzeniem, wpisany do ksiąg
hodowlanych  prowadzonych  przez  stowarzyszenie  rejestrowe  lub  do  zagranicznego
rejestru rodowodowego uznawanego przez to stowarzyszenie”

2. W  Art.  7 ust.  3 wnosimy o dopisanie słowa  „urzędowego” w odniesieniu do lekarza
weterynarii biorącego udział w interwencji dotyczącej odbioru zwierzęcia w przypadku
zagrożenia jego życia lub zdrowia oraz wyznaczenia limitu czasowego na zawiadomienie
stosownej  terenowi  interwencji  jednostki  administracyjnej  (wójta,  burmistrza,
prezydenta miasta) na 24h od momentu podjęcia interwencji.



3. Analogicznie  w  Art.  3  ust.  3A   wnosimy  o  zastąpienie  słowa  „niezwłocznie”
wyznaczeniem ram czasowych do 24h.

4. W Art.7 ust.4   wnosimy o modyfikacje zapisu „kosztami udziału lekarza weterynarii,
transportu,  utrzymania  i  koniecznego  leczenia  zwierzęcia  obciąża  się  jego
dotychczasowego  właściciela  lub  opiekuna”  poprzez  dodanie  słów  „po  zapadnięciu
prawomocnego wyroku sądu”

5. W Art. 9 ust.5  wnosimy o dostosowanie metraży kojców do obowiązujących w tym
zakresie  norm  obowiązujących  w  Unii  Europejskiej oraz  wprowadzenie  okresu
przejściowego do przebudowy kojców już istniejących nie krótszego niż 1 rok od daty
wejścia  ustawy  w  życie oraz  doprecyzowanie  wielkości  kojców  z  rozróżnieniem  na
zwierzęta dorosłe oraz młode (szczenięta).

6. W Art.10a ust.  1 pkt  3  wnosimy o usuniecie słów  „w tym za pośrednictwem sieci
Internet”
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