
z dnia 18 września 2020 r. 

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw1) 

Szanowny Panie Marszałku Wysoka Izbo  Przyjechałam dziś do Senatu by zabrać głos w imieniu tysięcy  hodowców 

psów rasowych . 

Tak proszę Państwa bo nasze psy są rasowe My nie jesteśmy ja pogardliwie wypowiada się były poseł Paweł Suski 

Burkami i Kocurkami . My żądamy szacunku !!! i liczenia się z nami . Prowadzimy Księgi rodowodowe uwierzytelnione 

profilami DNA . 

Przeprowadzamy badania genetyczne pod kątem chorób dziedzicznych . 

Nasi hodowcy z prowadzają psy z wybitnych linii hodowlanych z całego świata . 

Światowa Kynologia to nie tylko FCI Zanim ono powstało od dawna funkcjonowały takie organizacje jak brytyjski czy  

amerykański Kenel Club które prowadziły rejestry hodowlane . 

Ja apeluje do Państwa logicznego myślenia! czy po rodzicach posiadających rodowody ze wspomnianego tu Związku 

Kynologicznego w Polsce  może urodzić się nie rasowe szczenię pod rejestrem innej organizacji . 

Ja pytam dlaczego w całym procesie legistracyjnym nikt nie rozważał punktu definicji psa rasowego. 

Tylko jedna posłanka  poruszyła  temat odnośnie tak sprecyzowanej definicji jednak nie doczekała się odpowiedzi . 

Co dziennie odbieram telefony od hodowców ,,Pani Prezes co teraz będzie z nami co z naszymi psami i szczeniętami . 

Ja dziś w imieniu tych osób pytam CO BĘDZIE Z NAMI Z TYSIĄCEM HODOWCÓW nie zrzeszonych w ZKwP  

Szanowny Panie Marszałku wysoka Izbo w imieniu naszych członków i wszystkich hodowców psów rasowych . 

Chciałam zapytać co stanie się z wszystkimi psami które zgodnie z punktem  1) w art. 4: b) definicji psa rasowego w 

dniu wejścia ustawy przestaną w naszym kraju być uznawane za rasowe . 

Obecnie hodowcy ze sprzedaży szczeniąt mają środki na ich utrzymanie ,leczenie i zapewnienie im godnego życia . 

Wiele hodowli z długim stażem posiada weteranów na których godną emeryturę pracują psy młode  . Zauważam ,że 

w okresie pandemii wiele hodowców straciło pracę . Czy państwo Polskie zapewni opiekę milionom 

nieproduktywnych psów w przypadku braku możliwości utrzymania ich przez hodowców . Kiedy będą zmuszeni 

wybierać między miłością do swych zwierząt a rozsądkiem  nie będąc wstanie ich wyżywić  

Co z nowo narodzonymi szczeniętami które nie będzie można legalnie sprzedać a hodowcy nie będą mieli funduszy 

na ich odchów czy mają zostać masowo uśmiercane czy przejdą pod opiekę państwa . 

Szanowny Marszałku wysoka izbo kto nie zna owczarka niemieckiego długowłosego ? Czy posiadacie Państwo wiedzę 

że przez wiele lat nie był on uznawany przez FCI  To między innymi dzięki Związkowi   Owczarka Niemieckiego 

Długowłosego w Polsce.  Które Istnieje od 1990  w wielu domach taką rasę możemy podziwiać  Co stanie się z 

organizacjami taką jak nasza  lub ZOND  co stanie się z naszą pracą hodowlaną pójdzie na marne ?co z sukcesami 

wystawowymi naszych psów staną się  bezwartościowe . Co z przyznanymi certyfikatami Championów Austrii Włoch 

Niemiec Rosji Ukrainy staną się nie ważne ? 

Chciałam też zapytać o punkt 9)  

„Art. 16a. Dopuszcza się wystawy i pokazy zwierząt polegające wyłącznie na prezentowaniu cech danej rasy zwierząt. 

Czy zgodnie z tym artykułem pokazy psów policyjnych ratownictwa wodnego będą zabronione ustawowo? 

Chciałam też zapytać czy wyobrażacie sobie państwo sytuacje że w środku nocy osoba prywatna z zawodu cukiernik 

po kilkugodzinnym kursie ochrony zwierząt puka do waszych drzwi w mundurze chcąc sprawdzić dobrostan waszego 

czworonoga . I Państwo w myśl projektom ustawy które wnoszą organizacje pro zwierzęce macie obowiązek taką 

osobę wpuścić . Dlatego wnoszę by ocenę dobrostanu zwierząt pozostawić osobom na poziomie o odpowiednim 

przygotowaniu zawodowym . Powiatowemu lekarzowi weterynarii  które jako jedyny niezależny organ państwowy 

ma ku temu wiedzę wyuczoną  kompetencje . 

Chciałam zapytać czy były podejmowane analizy gdyby roczny dochód z wszystkich fundacji których charytatywnym 

celem jest pomoc zwierzętom został wprowadzony do budżetu państwa to czy środki z tego tytułu wystarczyły by do 

powołania jednostki państwowej Policji dla zwierząt jako organowi pełniącym straż nad dobrostanem zwierząt w 

Polsce tak jak ma to miejsce w innych krajach. Rozwiązało by to spory odnośnie kto jest uprawomocniony do 

interwencji . 

Prezes Marta Katarzyna  Iskierska  Związek Kynologiczny PL 


