
Witam serdecznie 

Pisze w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. 

Mam pewne zastrzeżenia dotyczące punktów. 

1 punkt to hodowcy psów. Wprowadzając ta ustawę dajecie monopol na 1 organizacje a 

zapominacie ze w roku 2012 ta organizacja wmawiała innym że rofowid może morz tylko 3 

pierwsze psy a reszta nie, wmawuano ludzia ze można usc do tego fci czy zkwip i wyrobić 

rodowód ślę tobujda bo nie chcieli wyrobić takich rodowodów dlatego powstały 

stowarzyszenia i hodowlę się tam przeniosły. Jest głośno o hodowcach z zkwip oraz fci co złe 

traktują swoje psy a ci ze stowarzyszeń co zrobią, takiej poprawki nie powinno być wogole 

obecne jest ok ale można wprowadzić aby hodowcy odprowadzali podatki mieli dla 

szczeniaków odpowiednią wyprawkę oraz wymagane szczepienia odrobaczenie oraz 

odpchlenia oraz musi być odpowiedni wiek, na różnych portalach pisze ze oddam psa w 

wieku 6 tygodni a prawidłowo powinno się oddawać psy do nowego domu między 8 a 12 

tygodniem życia bi wtedy lepiej die aklimatyzuje w nowym domu im później tym gorzej się 

aklimatyzuje w nowym domu. 

 

Kolejna rzecz to te niby organizacje co niby ochraniają zwierzęta. Przykro mi stwierdzić ale 

to są pseudo fundację co chcą wyłudzić kasę od hodowców. Padłam takiej pseldo fundacji 

niby zielonych ofiarą. Bo zrobili na mnie nahinke z innych ludzi ci ludzie nie znając mnie 

zaczęli mnie wyzywać przeżywać i grozić, mam wszystkie rozmowy z neta , te pseudo 

organizacje doprowadziły do poważnego roztroju mojego zdrowia bo hora tarczyca, rak, 

astma oraz wiele innych chorób. Ja zgłaszałam na policję takie prube wtargnięcia i 

powiedzieli że jak jeszcze raz przyjadą mam wezwać policję i oni przyjadą. To jest karygodne 

że ci pseudo zielono pseudo obrońcy zwierzad mają a berdziej będą mieli prawo wejść na 

posesję i mi prawnie ukraść mojego zwierzaka, mialam nie wnosić sprawy do sądu ale jak nie 

ukrucicie prawa tym pseudo organizacja to poleca sprawy do sądów o odszkodowania 

niestety. Takie organizacje przed przyjazdem do konkretnej hodowli czy gospodarstwa 

rolnego powinni pierw 

1. Mieć nakaz sądowy 

2. Być w asyscie policji i powiatowego inspektora weterynarri 

3. Być po rozmowie z skarbówka, organizacja jak to hodowla czy wszystko ok oraz być po 

rozmowie z urzędem gminy miasta oraz arimr w sprawie hodowcy lub rolnika oraz 

porozmawiać z sanepidem oraz wojewódzkim inspektorem weterynarii 

4. Sprawdzić strony danej hodowli czy dana hodowla czy rolnik zezwala na upowszechnienie 

jego danych 

5. Działać wedle przepisów Rodo oraz przepisów ochrony mienia wejście na posesję podczas 

kontroli i innych co wymieniłam a co reguluje ustawa 

6. Nie kraść zdjęć i nie oczerniać hodowców tylko dka tygo ze wybrali i ba drogę a są dobrzy 

7. Patrzeć czy Hodowca przestrzega przepisów dotyczących hodowli psów jaka mają opiekę 

czy psy mają wszystkie badania odrobaczenie odpchlenia szczepienia i dobrze karmione ale 

to należy do lekarza weterynarii nie di pseudo irganizacj co powinny mieć defakto jeszcze 

bardziej ograniczone prawa. 

 

A więc tak 

Miałam taka sytuację 

Przez tych pseudo ochroniarzy zwierzad pseudo zielonych pseudo inspektorów ochrony 

zwierząt co wiem że takiego czegoś nie ma a wiem od mojego weterynarza bo nie mają prawa 

wejść na posesję bez asysty policji oraz powiatowego inspektora weterynarii oraz pracownika 

schroniska, muszą mieć zgodę urzędu gminy i miasta na wydanie zwierzaka. 



Ale łamią prawo co wprowadzenie tej ustawy w obecnym kształcie spowoduje ich bezkarność 

co sięgnie zenita. 

Oni jeżdżą sami 

nie mówią kto ich przysłał 

nie pokazują legitymacji 

nie pokazują nakazu, 

chcą widzieć papiery 

chcą widzieć psy, 

Chcą widzieć warunki w jakich żyją psy, 

 

Wiem od powiatowego inspektora weterynarii że takie pseudo organizacje wymyślają 

kontrolę bo ktoś tam zgłosił np konkurencja na konkurencję że się źle zajmuje psami i się 

sypua pozwy do sądu o bezprawne wejście na posesję o kradziez zwierząt oczernianie pobicie 

itp tych ustaw czy bardziej paragrafie prawnych ci łamią te pseudo organizacje jest w multu i 

powinno się im ukrucic sznur i powinny być bardziej kontrolowane przez organy im 

nadzorcze bo tylko biorą kasę a nikt ich nie kontroluje. 

 

Przepraszam że mówię pseudo organizacje do ochrony zwierząt ale inaczej nie umie bo te 

oseudo organizacje doprowadziły do poważnej choroby u mnie. 

 

Jestem hodowca i alergiczka na sierść i mimo to mam hodowle dbam o psy bardziej od siebie 

kupuje im wszystko nawet mi nie starcza na leki a są drogie i nie mam za co kupić, nie mam 

tzw miotu co rok ale co 2 lata czy nawet więcej a w innych hodowlach są mioty co pół roku i 

to w tych renomowanych. To przykre jak zostałam potraktowana przez te pseudo organizacje. 

To boli że nie mam za co kupić sobie leków czy innego jedzenia bo jestem alergikiem 

pokarmowym. 

 

Chciałabym aby te pseudo organizacje do ochrony zwierząt czyli toz otoz inspektorzy 

ochrony zwierząt czy policja dla zwierząt miały bardziej ograniczone prawa niż mają teraz 

czyli aby byli kontrolowany z każdej interwencji co przeprowadzają z policja lekarzem 

weterynarii i pracownikiem schroniska były kontrolowane ich papiery czyli wydatki bo oni 

nie wydają ba zwierzęta tylko na siebie widać po samochodach żeby bardziej sprawdzali z 

każdej strony hodowle przed przyjazdem i stan zdrowia właścicieli hodowli i hospodarstw 

rolnych, żeby nie jeździli sami tylko z kimś jsk wspomniałam wyżej, żeby urząd skarbowy 

ich kontrolował oraz inne urzędy, żeby nie krazli zdjęć z innych hodowli i przerabiali 

pokazując jak to się dany Hodowca znęca nad psem czy innym zwierzęciem, żeby się 

stosowali do przepisów Rodo czyli jak dany Hodowca nie pozwala na przekazanie swoich 

danych innym firmom to żeby nie brali adres od od podrzędnych osób zazdrosnych ale żeby 

zgłaszali się do firm i instytucji co podlega dana hodowla czy gospodarstwo rolne z 

zapytaniem o dana osobę co prowadzi hodowle lub gospodarstwo rolne, żeby mieli zakaz 

pisania źle o jakim kolwiek hodowcy przed gruntownym sprawdzeniem hodowli w różnych 

firmach , żeby nie pisali źle o żadnym hodowcy tylko dlatego że wybrał inaczej, zakazać im 

wejścia na posesję hodowcy lub rolnika bez nakazu sądu a taki nakaz może być wystawiony 

tylko na rozprawie co jest obecny dany rolnik lub jego pełnomocnik, tym organizacja trzeba 

tak ograniczyć prawa w tej ustawie aby bali się napisać czy wejść na cudzą posesję zanim się 

nie zastanowią ponad milion razy. 

 

Wiem dobrze ze powiatowi inspektorzy weterynarii oraz policja nie chcą współpracować z 

tymi pseudo organizacjami bo mają przez nich wielkie problemy bo zmyślają kontrolę a 

właściciele danego zwierzaka wnoszą sprawy do sado i wygrywają gruba kasę. Dlatego ten 



zapis o bezprawnym wejściu tych organizacji na posesję powinien być wykreślony lub 

zmieniony na brzmiący bardziej o kontroli dla tych organizacji bo ich trzeba kontrolować i 

pilnować. 

 

W 2012 roku fci i zkwip wydawało rodowody tylko 3 pierwszym pieska a reszta to tak jakby 

nie było i ci niby hodowcy sprzedawali psy i ci ludzie co chcieli wyrobić rodowód 

szczeniaków nie mogli a mówiono im że mogą i wtedy powstały stowarzyszenia, z jednej 

strony dobrze bo ktoś kto jest Hodowca i ma np dochód raz na 4 lata nie potrzebuje opłacać 

astronomicznych kwot za przynależność bo zapłaci raz i później jak ma dany Miot. Wiadomo 

stowarzyszenie to nie ten tzw monopol co chcecie wprowadzić i zaszkodzić wielu hodowcom. 

To nie powinno być wogole takiego punktu i uderzy bardzo w np budżet bo hodowcy ci 

dobrzy opłacają podatek i co zrobią Jak to wprowadzicie, stracicie dochód roczny trzeba 

pomyśleć, czasem Jaj widzę to ludzie wola kupić u hodowcy że stowarzyszenia niz z fci czy 

zkwip 1 to cena a 3 to podejście. 

 

Widziałam że unuj rytualny na zwierzętach został zakazany więc uderzacie w zwykłego 

rolnika, skąd dany rolnik ma wiedzieć jak jemu sprzedane u zwierzakowi odbierane jest życie, 

jak rolnik sprzedaje bydło do ubojni to oni robią dalej, nie lepiej wymyślę bardziej 

humanitarny sposób kończenia życia tym zwierzakom aby nie cierpialy, przeszkolić 

pracowników ubojni robić im kontrolę czy do wszystkiego się zastosowali, przecież jak tego 

zabronicie to co będzie wzrost cen i co ludzie wylądują na ulicy? Teraz widzę co piszą, 

protesty wszędzie oburzenia, itp, należy przemyśleć ten punkt aby go zmienić dużo nie trzeba 

a rolnicy będą zadowoleni z obrotu sprawy. 

 

Z poważaniem 

Zaniepokojony wyborca 

 


