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W związku z pracami nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt prosimy o 

następujące zmiany: 

1. 

Do artykułu 16a (lub jako 16b) 

 
Pokazy i wystawy zwierząt organizowane przez jeden podmiot mogą trwać 
maksymalnie 14 dni w roku, w tym 5 dni nieprzerwanie.  
 

Uzasadnienie: 

 

Przepisy dotyczące wystaw dostosowane są do wydarzenia krótkotrwałego, a nie 

przetrzymywania zwierząt na stałe. W tej chwili przepisy dotyczące wystaw i pokazów 

zwierząt są wykorzystywane do regulowania istnienia miejsc, w których zwierzęta 

(głównie egzotyczne. np. w papugarniach) są przetrzymywane na stałe (tzw. wystawy 

stałe albo całoroczne). Dlatego należy rozważyć wprowadzenie odrębnych przepisów 

regulujących działalność takich miejsc (USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt), a działalność wystaw 

ograniczyć czasowo. 

Aktualnie papugarnie pozostają praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą. Faktycznie 

prowadzą działalność rozrywkową, ale decyzją Głównego Lekarza Weterynarii są 

rejestrowane jako stałe wystawy ptaków i należy stosować do nich przepisy 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 stycznia 

2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów 

zwierząt. Powoduje to, że Powiatowi Lekarze Weterynarii nie mają faktycznych podstaw 
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do kontroli tego typu miejsc, nie ma możliwości kontroli nawet w kontekście chorób 

odzwierzęcych, które mogą być przenoszone przez papugi, a PLW nie ma nawet 

możliwości aby zlecić badania w kierunku takich chorób. 

2. 

Wnosimy też o zmianę przepisów dotyczących działalności organizacji pozarządowych, 

których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt. Aktualnie działania (zarówno 

interwencje, jak i uczestnictwo jako strona w postępowaniach sądowych o znęcanie się 

nad zwierzętami) mogą podejmować wszystkie organizacje. Procedowana nowelizacja 

ogranicza to tylko do organizacji pożytku publicznego i dodaje wymóg zatrudnienia 

prawnika. Zmiana ta uniemożliwi podejmowanie pewnych działań takim organizacjom 

jak nasza, bo po pierwsze działamy dopiero rok, a po drugie jesteśmy małą organizacją, 

która nie ma funduszy na stałe zatrudnianie prawników. Aktualnie jesteśmy stroną w 

postępowaniu przeciwko jednej z papugarni. Możliwość uczestniczenia w takich 

postępowaniach jest dla nas, a także dla reprezentowanych przez nas zwierząt, bardzo 
ważna. 

 

Z poważaniem 

Stowarzyszenie na rzecz Dobrostanu Ptaków Egzotycznych 


