
                          Do Sz.P Tomasz Grodzki 

 

1)                       Zwracam się z  błagalną prośbą o nieuzależnianie od policjanta  możliwości 

interwencji organizacjom do tego stworzonych pomocy maltretowanym zwierzętom w 

gospodarstwach. 

                        Ta poprawka wniesiona w ostatniej chwili do ustawy która przecież ma na celu 

poprawę dobrostanu zwierząt jeszcze go pogorszy.Policjant ma inne priorytety. 

Na forach internetowych ogólnie dostępnych społeczeństwo jest zgodne "to nie wypali, 

będzie jeszcze gorzej "  

                        W praktyce zwykłego życia ograniczenie możliwości działania przez 

organizacje da       wolną rękę zwyrodnialcom.- i to za przyzwoleniem osób rządzących  

 

                       Dowodem tego może być petycja społeczna dot  powyższego tematu.Minister 

rolnictwa miał przed pandemią  taki pomysł niepoparty żadnymi argumentami .Podobnie jak 

teraz ta poprawka do ustawy  

Poniżej link: 

Petycja "https://www.petycjeonline.com/a/248834 

to 250 000 osób które podpisały sprzeciw temu pomysłowi w trzy dni  .To prośba osób o 

przyjęcie  nowelizacji ustawy w zakresie poprawy losu zwierząt 

 

2)  80% społeczeństwa nie chce uboju rytualnego na potrzeby mniejszości .Jesteśmy coraz to 

bardziej świadomym społeczeństwem .Nie można argumentować tego okrucieństwa 

tradycją." tradycją też kiedyś było palenie na stosie." 

Z badań wynika ,ze przychód z tego nie jest adekwatny do cierpienia zwierzęcia  

 

3) Czy naprawdę nie możemy zastąpić koni ciągnących wozy do morskiego oka meleksami 

?? 

     Na własnych oczach widziałam przeciążone wozy, zajechane konie je ciągnące i woźnice 

który bił batem zwierzęta .Patrzyło na to moje dziecko.Przykry "wychowawczy "widok.Czy 

naprawdę chcemy aby świat podążał w ta stronę...?Chce wychować swoje dziecko w 

szacunku dla zwierząt a co za tym idzie dla ludzi .Jest to najlepsza metoda wychowawcza w 

świecie w którym wszyscy żyjemy  

 

4)Kwestia trzymania na łańcuchach zwierząt -często tak krótkich że pies stoi całe życie w 

swoich odchodach .Takie dramaty odbywają się na wsiach za murem.Tylko ustawa- 

Państwo  mogą cokolwiek zmienić 

 

5) Proszę Państwa o podwyższenie kar dla ludzi znęcających się nad zwierzętami i zaliczanie 

tych czynów do przestępstwa.Bo to jest przestępstwo gdy ktoś wyładowuję swoją agresje na 

zwierzęciu które przecież też odczuwa ból a nie może się bronić. 

To są żli ludzie którzy następnym razem zaatakują człowieka.Nad takim musi wisieć widmo 

wysokiej kary dopiero zaprzestanie takiego działania. Do tej pory było to traktowane w takiej 

kategorii jak znęcanie się nad rzeczą. 

Poniżej link do badań okiem adwokata z doświadczeniem w tego typu przypadkach  

http://wimieniuzwierzat.com/2020/05/17/analiza-znamion-przestepstwa-znecania-sie-nad-

zwierzetami/ 

 

                   Partia przejmując władzę obiecywała prawną ochronę zwierząt , głosując "za" 

uległam wierze w program ,że coś się polepszy w tej sprawie a jest tylko gorzej 

https://www.petycjeonline.com/a/248834
http://wimieniuzwierzat.com/2020/05/17/analiza-znamion-przestepstwa-znecania-sie-nad-zwierzetami/
http://wimieniuzwierzat.com/2020/05/17/analiza-znamion-przestepstwa-znecania-sie-nad-zwierzetami/


.Okrucieństwo i barbarzyństwo na zwierzętach stało się normą za przyzwoleniem osób 

rządzących. 

                       

                  Dziękuję za przeczytanie mojego wniosku. 

     Zwracam się o pozytywne rozpatrzenie 

 

    Z poważaniem  

   D. D. 

 

 


