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OPINIA ORGANIZACJI POZYTKU PUBLICZNEGO W PRZEDMIOCIE

USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT, UCHWALONEJ NA

POSIEDZENIU SEJMU NR 17 Z DNIA 18.09.2020 R. (DRUK NR 597)

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAZ r|s we Wrocławiu, orgańzacja pozytku

publicznego, któĘ statutowym celem jest ochrona rwterząt, jednannczńe pozyĘwnie opiniuje

2 podstawowe zniany wprowadzane przedmiotową nowelizacją ustawy o ochronie zsiterząt do

polskiego systemu prawnego, tj.

- zakaz chowu i hodowli zvłierząt futerkowych w celach komerryjnych, w szczególności w

celu pozyskania z nich futer (ań. 12 ust. 4c ustawy),

_ ograniczenie uśmiercania zlvierzątkręgowych w ubojni bez uprzedniega ogłuszenia jedynie

na potrzeby członków związkówwyznaniowych funkcjonujących na terenie RzeczpospoliĘ

Polskiej (art.34 ust.3a ustawy).

Stanowcze ograniczenie wskazanych powyżej praktyk wykorzystywaniazwrcrząt jest oczywis§m

wymogiem eĘcmym. Chów i hodowla młietątfuterkowych w celu pozyskania z nich futer wiąze

stę z permanentnym cierpieniem rwievĄ, wynikającym z ńezapev,nienia im warunków

egzystencji zgodnych z ich biologicznymi potrzebami. Cierpienie to jest całkowicię zbędne i sfuzy

wyłącarie zaspokajaniu interesów ekonomicznych nielicznychprzedsiębiorców, któtzy trudnią się

tym na terenie. Rzeczpospolitej Polskiej. Zal<azu takiego oczekują Polki i Polacy - lg%"
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ankietowanych przez CBOS opowiedziało się za wprowadzeniem zakaza hodowli rwierząt

futerkowych w celu pozyskania z nich futerl.

Uśmiercanie rwierzątkręgowych bez uprzedniego pozbawienia świadomości potęguje cierpienie

rwierząt w ubojniach poprzęz zwiększenie ich niepokoju, bólu i dyskomfortu. Stąd też jest on

zawszę bardziej niehumanitamy ńż ubój z ogfuszeniemz. Szczególną niegodziwością jest

eksportowanie dla zysku ekonomiczrego tego dodatkowego cierpienia ptzea, przedsiębiorców

zagrańcę. Ograniczenie procedury uśmiercania zurierząt bez uprzedniego pozbawienia ieh

świadomości do potrzeb religijnych krajołrych związków wyznaniowych czyni zadość

zasadńe wolności sumienia i religii, określonej w ań. 52 konstytucji i jest popierane ńprzez
trzy czwarte Polek i Polakóvń.

KryĘcznie z kolei należy ocenić wprowadzoną w czasie prac sejmoryych poprawkę do art. 7

ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, która uza|eżnia możliwość cza§owego odebrania

mierzęcia właścicielowi (opiekunowi) przez przedstawiciela organizacji ochrony zwierząt

od asysĘ oruzpozwolenia policjanta, strażnika gminnego lub lekarza weterynarii.

Obowiązujący od 1997 roku przepis afi, 7 ust. 3 normuie sytuacje kontratypowe, kiedy na tyle

zagrozone.iest życie lub zdrowie zlNierząt, że należy bezzwłacznie i bez uprzedniej decyzji organu

wykonarł.czego gminy odebrać je opiekunowi. W takim przypadku organ gminy następczo

prowadzi postępowanie administracfine, oparte na ściśle sformalizowanych zasadach określonych

w kodeksie postępowania dministracyjnego. które ocenia zasadność działanta organizacji ochrony

zwterzątw tym zakresie. W przypadku wprowadzenlanowej wersji afi. 7 ust. 3 ustauy o ochronie

zwterząt, w sytuacii decyzyjnej pojawią się dodatkowe podnrioty (policjant, straznik gminny,

lękarz weterynarii)" które za własne dziŃania lub zaniechania nie będą ponosiły jakiejkolwiek

odpowiedzialności możliwej do wyegzekwowania w ramach procedury prawnej o określonych

1 CBOS, Komunikat z'badań nr 3ż/18 - Dobre zmiany w ochronie zwierząt.
2 A. Elżanowski, T. Fietrzykowski, W. Pisula, J. Woleński,,,Naukowcy: ubój rytualny jest dziś nie do obrony'',
https://krytykapolityczna .pl/kraj/naukowcy-uboj-rytualny-jest-dzis-nie-do-obrony/
3 CBOS, Komunikat z badań nr 32/18 - Dobre zmiany w ochronie zwierząt.
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zasadach. Dodatkowo. konieczność zabieganla przęz organizację pozarządową o asystę choćby

polic,ianta spowoduje znaczne wydłużenie czasu reakcji na cierpienie zwieruąt (nawet o kilka

godzin) lub ją bezpowrotnie uniemożliw,i (gdy np. opiekun oddali się ze zwierzęciem w czasie

oczekiwania na asystę).

Proponowane zmiany do art. 7 ust.3 sprowaclzają do abstrdu normowanęprzęz niego sytuacje

.,niecierpiące zwłoki" i nie mają jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego oraz prawnego,

C]zasowe odbieranie zwterząt opiekunom ma charakter incydentalny - Ęlko ok. 15% gnrin

prowadziło w latach 2016-2018 postępowania administracyjne w tym zakresie. Dla prąvkładu.

Prezydent Miasta Koszalina rł, latach 2016 * 2018 wl,dał 3 decyzje w-przedmiocie czasowego

odebrania zwierząt- co stanowi a,00l4Yo wszystkich decyzji administracyjnych wydanych ptzęz

IJruąd Miejski w koszalinie w §m okrestea. z drugiej strony, gminy co do zasady po

przeplowadzenirr sformalizowanego postępowania administracyjrrego, w ramach którego

właścicielowi zwierzęcia słuzy plawo wniesienia odwołania i następnie skargi do WSA, potwier-

dzały decyĄą administracyjną zasadność dokonanego przez organizację pozarządową odbioru

zuierząt |86.6% rł 20l8 r.)5

óB'.

a D. KaraŚ,,,Filantrdpi czy złodzieje?. O czasowym odbieraniu zwierząt. Raport z monitoringu", Kraków-Wrocław,
2019, https://czarnaowca,org/wp-content/uploads/Czarna-Owca-Filantropi-Czy-Zlodzieje.pdf
5 ibiciem,
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