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Komisja Ustawodawcza
Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej

Polska Federacja Kynologiczna informuje o powstałym zagrożeniu dla

bezpieczeństwa Obywateli i Państwa Polskiego. Zagrożeniem jest zamiar likwidacji

wszystkich psów służbowych. Obecnie pięć tysięcy psów pracuje w Policji, Wojsku, Straży

Granicznej, Służbie Celnej, Więziennictwie, Straży Ochrony Kolei, Straży Pożarnej, Straży

Miejskiej

i ratownictwie. Są one używane do działań antyterrorystycznych, wyszukiwania materiałów

wybuchowych, narkotyków, tytoniu, alkoholu, zwłok ludzkich, tropienia śladów na miejscach

przestępstw, poszukiwania osób zaginionych w miejscach trzęsień ziemi, pod lawinami

śnieżnymi, służb patrolowych, zabezpieczania meczów, jako przewodnicy osób niewidomych

i wielu innych zadań.

Według art. 4 pkt. 10a dot, „definicji psa rasowego” poselskiego projektu ustawy

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, który został złożony W Sejmie W dn. 11.09.2020 r.,

a obecnie przekazany do Senatu RP, wyżej wymienione służby będą mogły kupować psy

rasowe do pracy, tylko i wyłącznie od hodowców których psy posiadają rodowody wpisane

do Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce albo

do zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związek. W latach 2014-

2017 od hodowców ze Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP) lub zagranicznych

hodowli uznawanych przez ZKWP, zakupiono do służb zaledwie l (jeden) %, wobec

wszystkich nabytych psów. Psy pochodzące z hodowli Związku Kynologicznego w Polsce nie

nadają się do pracy, jako psy specjalne-służbowe, ponieważ nie spełniają wysokich wymagań
użytkowych, psychicznych i zdrowotnych. Nie ma możliwości zakupu psów do tresury w StrŸ/í'
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innych kraj ach dla tych służb, gdyż u naszych bliższych i dalszych sąsiadów zapotrzebowanie

na dobre psy (spełniające bardzo wysokie wymogi użytkowe, psychiczne i zdrowotne) jest

bardzo duże. Dodatkowo, są one droższe od 300% do 500% od tych kupowanych w naszym

kraju. Psy od hodowców zrzeszonych W Polskiej Unii Kynologicznej, czy innych

organizacjach kynologicznych W Polsce, pomimo, że spełniają wymagania psa służbowego,

Są

w odpowiednim dla rasy fenotypie oraz posiadają rodowody określające pochodzenie psa i są

wpisane do ksiąg rodowodowych, będą traktowane jako nierasowe, gdyż hodowca nie będzie

należał do ZKwP. Według obowiązującego prawa tylko pies rasowy może być sprzedawany

i kupowany. Zaprojektowany zapis spowoduje, że służby nie będą miały gdzie kupić psów do

tresury, zlikwiduje hodowle z których obecnie i w przeszłości służby nabywały takie psy.

Ponadto, doprowadzi to do braku konkurencji na rynku kynologicznym i stworzy monopol na

sprzedaż psów dla Związku Kynologicznego w Polsce.

Definicja psa rasowego powinna zawierać:

„psie rasowym” ~ rozumie się przez to psa o odpowiednim dla rasyfenotypie, który posiada

rodowód wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Związek

Kynologiczny w Polsce i Polską Unię Kynologiczną, albo do zagranicznego rejestru

rodowodowego uznawanego przez ten związek i unię;”

Tak zapisana definicja psa rasowego spowoduje, że wszystkie służby wykorzystujące do

pracy psy będą mogły je nadal nabywać, bez ograniczeń, gdyż do Polskiej Unii

Kynologicznej mogą przystąpić inne organizacje kynologicznej w których są zrzeszeni

hodowcy posiadające takie psy. Takiej możliwości nie daje Związek Kynologiczny w Polsce.

Aby Policja, Wojsko Polskie i inne służby mogły nabyć odpowiednie, dorosłe psy do pracy w

wieku 1-2 lat, zadaniem hodowcy od urodzenia szczeniaka, który po rodzicach i dalszych

przodkach odziedziczył wrodzone genetycznie predyspozycje do pracy jako pies specjalny,

jest codziennie o niego dbać, karmić i szkolić. Nawet w wyspecjalizowanych hodowlach nie

każdy urodzony szczeniak w przyszłości będzie nadawał się do szkolenia specjalistycznego

dla wyżej wymienionych służb. Zapotrzebowanie na bardzo dobre psy specjalne jest dużo

większe niż możliwości ich zakupu.

Polska Federacja Kynologiczna posiada najwyższe standardy w kynologii:

O badania DNA dla obojga rodziców,

I prześwietlenia stawów biodrowych, Strß.
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O psychotesty,

O przeglądy hodowlane,

O przeglądy miotów.

Jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce przeprowadzamy testy psa użytkowego do

służb (tpuds) dla suk i psów, które mają zostać dopuszczone do hodowli. Rocznie

organizujemy kilkadziesiąt wystaw krajowych, europejskich i międzynarodowych. Nasi

sędziowie i hodowcy mają wieloletnie doświadczenie w kynologii psów specjalnych -

służbowych oraz hodowli psów rasowych.

W alt. 4 pkt. 3b podana jest definicja „kojca” - rozumie się przez to ogrodzonq

przestrzeń przeznaczoną do utrzymywania psa poza pomieszczeniem mieszkalnym z dostępem

do światła dziennego, uniemożliwiającą wydostanie się psa poza teren, posiadającą

zadaszeníe oraz co najmniej w połowie swojej powierzchni utwardzone podłoże;

Zasadnym jest, aby wprowadzić w w/w definicji „kojca” zapis: (...) oraz podłoże na całej

powierzchni utwardzonei zmywalne.

Pozostawienie w kojcu nieutwardzonego podłoża, np. piasku, ziemi, trawy powoduje, że

niemożliwe jest dokładne usunięcie z kojca moczu, kału, sierści i innych nieczystości.

Ponadto wykopane dziury przez psa często są przyczyną złamań kości i innych kontuzji tak

u ludzi, jak i zwierząt. Zacinający deszcz z boku kojca oraz Woda, która spływa podczas

mycia z utwardzonej części, zmiękcza nieutwardzone podłoże. W rezultacie, biegający po

nim pies brudzi się błotem i odchodami. Kojec o podłożu całkowicie utwardzonym i zmywa-

lnym, po przeprowadzonej dezynfekcji, W całości zostaje Zmyty i łatwo utrzymać w nim

czystość. W efekcie pies nie ma brzydkiego zapachu, a kojec pozostaje czysty.

W art. 9 ust. 5 podano minimalne Wymiary kojca dla psa w zależności od jego

wysokości W kłębie:

2. Kto utrzymuje psa w kojcu, ma obowiązek zapewnić zwierzęciu o wysokości w

kłębie:

1) poniżej 50 cm ~ powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 9 m2;

2) pomiędzy 51 cm, a 65 cm - powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 12 m2;

3) powyżej 66 cm -powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 15 m2.

Podane minimalne wymiary są trzykrotnie Większe niż np` W Belgii i innych krajach

europejskich o wysokiej kulturze kynologicznej. Pies służbowy o wysokości W kłębie powyżej Strś'
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66 cm w Zakładzie Kynologii Policyjnej W Sułkowicach, po odliczeniu budy, posiada kojec

o powierzchni 4,9 m2. Według projektu ustawy, powierzchnia jego kojca powinna wynosić

minimum 15 m2. Kojce te o wartości inwestycji 3 mln zł oddano do użytku w roku 2012 i są

zgodne z normami Unii Europejskiej. Podobne wymiary kojcy jak w ZKP w Sułkowicach

funkcjonują w Straży Granicznej, Wojsku i innych jednostkach posiadających psy służbowe.

Wyburzenie i wybudowanie nowych kojców będzie wiązało się z bardzo dużymi kosztami dla

budżetu Państwa (5 tys. psów służbowych - 300 mln zł). Należy również podkreślić, że

właściciele psów nie zawsze mają miejsce i możliwości finansowe na wybudowanie kojców

o tak dużej powierzchni. Nawet największy kojec nie zastąpi psu kontaktu z człowiekiem

i spaceru. Gdyby powyższe wymiary kojców zostały wprowadzone wielokrotnie zwiększy się

bezdorrmość psów i jednocześnie też, będzie wielokrotnie większe obciążenie finansowe dla

samorządów, które płacą za te psy w schroniskach. Powierzchnie minimalną kojca dla psa

powinno określić Ministerstwo Rolnictwa na podstawie wiedzy specjalistycznej opartej o

potrzeby oraz zachowania zwierząt. To Ministerstwo Rolnictwa ustalało minimalną

powierzchnię kojca dla psów laboratoryjnych i schroniskowych, gdzie uwzględniono ich

potrzeby oraz fakt, że psy przebywają w kojcach 24 godziny na dobę.

Art. 18 ust. l uniemożliwi jakiekolwiek szkolenie psów poza hodowlami. Szkolenie

z tropienia śladów powinno odbywać się bowiem w jak najbardziej różnorodnym terenie

i najlepiej za każdym razem w innej lokalizacji. Ponadto wyszukiwania zapachów w ramach

szkolenia przeprowadza się na dworcach, lotniskach, magazynach i tym podobnych

obiektach. Socjalizacja szczeniąt i szkolenie młodych psów również nie może ograniczać się

jedynie do terenu hodowli. Inspekcja Weterynaryjna nie będzie w stanie nadzorować

dodatkowo kilkuset szkoleń dziennie. Art. 18 ust.1 będzie martwym przepisem.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Senatora o uwzględnienie powyższych

informacji w poprawkach Senatu nad powyższym projektem Ustawy i niedopuszczenie do

zagrożenia bezpieczeństwa Obywateli i Państwa Polskiego poprzez likwidacje psów

specjalnych-służbowych.

W podsumowaniu przesyłam projekty poprawek do wymienionej w piśmie Ustawy,

uwzględniające powyższe kwestie:
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Dot. art. 4 pkt. 10a „psie rasowym” - rozumie się przez to psa o odpowiednim dla rasy

fenotypie, który posiada rodowód wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej

prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce i Polską Unię Kynologiczną, albo do

zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związeki unię;”

Dot. art. 4 pkt. 3b definicja „kojca” - rozumie się przez to ogrodzoną przestrzeń

przeznaczoną do utrzymywania psa poza pomieszczeniem mieszkalnym z dostępem do

światła dziennego, uniemożliwiającą wydostanie się psa poza teren, posiadającą

zadaszenie oraz podłoże na calej powierzchni utwardzone i zmywalne;

Dot. Art. 9 ust. 5. Trzymanie zwierząt w kojcu jest dozwolone pod warunkiem zapewnienia

zwierzęciu odpowiedniej powierzchni, zapewniając zwierzęciu o wysokości w kłębie:

1) poniżej 50 em - powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 3 m2,'

2) pomiędzy 51 cm, a 65 cm _ powierzchnię kojcu wynoszącą nie mniej niż 4 m2;

3) powyżej 66 cm -powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 5 m2.

Dot. Art. 18 ust. l należy wykreślić ten artykul.

Wykonano 2 egz.
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