
Witam Serdecznie  

 

Piszę w sprawie Ustawy o ochronie zwierząt  

 

otóż chciałabym aby ta ustawa nie została przyjęta w konkretnych punktach , ustawa w tym 

kształcie spowoduje zły stan ludzi w Polsce dlatego że kilka punktów spowoduje bezprawie 

organizacji dla zwierząt i terror ludzi posiadających zwierzaki , pytacie się czemu , otóż 

wytłumaczę poniżej ,  

 

punkt gdzie takie organizacje będą miały prawo wejść na posesje właściciela zwierzaka i 

legalnie zabrać , będą mogły wejść osoby co nie wiedza jak się prawidłowo przeprowadza 

daną kontrolę i jak prawidłowo powinno się przechowywać czyli trzymać dane zwierzaki 

,  ani nie przestrzegające żadnych przepisów prawnych , nie liczące się z uczuciami danego 

posiadacza zwierzaka   tylko patrzące na własna korzyść lub inne złe uczucia posiadacza 

zwierzaka ,  

 

prawidłowa kontrola wygląda tak  

pierw taka organizacja zgłasza się do policji i powiatowego inspektora weterynarii oraz 

pracownika schroniska o wsparcie w interwencji , do takich organizacji trzeba przedstawić 

stan bytowania zwierzaka w dniu złożenia pisma oraz przed interwencja jest kontakt z 

urzędem gminy i urzędem miasta z pismem czy wnioskiem o odebranie zwierzaka a pierw o 

opinie o danej osobie co posiada zwierzaka , oraz taka kontrola powinna mieć nakaz 

odebrania zwierzaka wydany przez sąd gdzie musi być na rozprawie właściciel zwierzaka , 

oraz trzeba działać wedle litery prawa jak się zbiera wywiad o właścicielu zwierzaka ,  

 

ale to tylko marzenie  

kontrola według takich organizacji wygląda inaczej  

z tego co wiem to i policja i powiatowi inspektorzy weterynarii nie chcą jeździć na takie 

kontrole bo maja duże kłopoty za bezpodstawne interwencje i kradzieże zwierząt bez żadnych 

podstaw prawnych .  

kontrola wygląda tak  

* nie pokazują legitymacji  

* nie pokazują danych do szefa  

* nie pokazują nakazu kontroli czy przeszukania ' 

* nie przedstawiają podstawy prawnej kontroli  

* chcą sprawdzać dokumenty a nie maja uprawnień do przeglądania dokumentacji ani 

podstaw prawnych kontroli dokumentów  

* straszą odebraniem zwierzaka  

 * doprowadzają swoim głupim zachowaniem do wytworzenia poważnych chorób u 

właścicieli zwierząt  

* oczerniają właścicieli zwierząt a ich w ogóle nie widzieli ani nie poznali zwierzaków  

* kradną zdjęcia zwierzaków , przerabiają i wstawiają na inne grupy  mówiąc jak to pies ma 

złe warunki a nic nie wiedza tylko z zazdrości to mówią czy z innego głupiego powodu albo 

są podpuszczeni przez np konkurencje danej osoby zgłoszenie biorą za prawdziwe zamiast 

takie coś nie brać za poważne ale blachę bo konkurencja zgłasza dlatego że zazdroszczą że 

inni zarabiają a oni w ogóle nic ,  

* straszą mandatami , ludzie przestraszeni płaca nawet zamiast mandatu kasę im aby się 

odczepili tzw za święty spokój a oni zarabiają dla siebie a nie dla zwierząt  

 

takie organizacje a mówię tu o : 



TOZ , OTOZ , Inspektor Ochrony Zwierząt oraz Policja dla Zwierząt  

takie organizacje powinny być bardziej kontrolowane z pieniędzy na co wydają oraz z 

kontroli jakie przeprowadzają a za żle przeprowadzone powinni być karani ,  

takie coś nie powinno być bo takie pseudo organizacje czują się bezkarne i robią co chcą a 

ludzie inni nie poinformowani popierają takie bezprawie i ich samowolkę , powinno być 

informacja jak powinna prawidłowo wyglądać taka kontrola np w telewizji mediach 

Internecie itp oraz w prasie , ludzie nawet nie wiedza gdzie mają zgłaszać prawidłowo złe 

traktowanie zwierzaka albo zły stan przetrzymywania zwierzaka , czy złe bytowanie 

zwierzaka , zgłaszają do tych pseudo organizacji a prawidłowo powinny zgłaszać do 

powiatowych inspektorów weterynarii przedstawiając dowód z dnia zgłoszenia że taka jest 

jak sie mówi bo słowa są czasem kłamliwe i robią wiele złego z zazdrości i zawiści ludzkiej 

dla posiadacza zwierzaka ,  

 

otóż znam przykład gdzie pracownicy takiej pseudo organizacji doprowadziły do ciężkiej 

choroby u właściciela zwierzaka ,  

otóż sprawa wygląda tak ,  

 

pewna osoba ma hodowle psów , założyła ją jako hobby , nie ma dochodów co pół roku ani 

co rok tylko co 4 lata , posiada alergie na sierść ale psy trzyma w domu , kupuje wszystko dla 

psów a na własne leki nie ma kasy i czasem głoduje , ma dużą konkurencje , została oszukana 

przez ten renomowany związek bo nie otrzymała metryki bo wmówiono jej że metrykę 

dostają 3 pierwsze psy lub 3 ostatnie a reszta nie ma nic , powiedziano że może sama wyrobić 

w oddziale w miejscowości gdzie mieszka , odmówiono jej wyrobienia nie podając powodu  , 

biedna poszukała stowarzyszenia i tam zarejestrowała hodowle , opłaca podatek , o szczeniaki 

jak są dba dobrze a wręcz celująco , nic im nie brakuje a wręcz maja wszystko co najlepsze , 

ale zazdrosna konkurencja zaczęła się wnerwiać bo tej osobie pieski od razu znajdowały 

nowy dom i im długo nic nie znalazły , zaczęli oczerniać daną osobę jako hodowcę o 

doprowadziły do poważnej choroby i znaczonego pogorszenia zdrowia ,  nowi właściciele 

zwierząt z tej hodowli przyjeżdżali i mówili że podejście do nowego właściciela pieska jest 

inne że widać że pieski są inne i że pieski są w domu a nie w innym pomieszczeniu , różne 

powody podawali że wybrali daną hodowlę np. mówili tak oczywiście to co słyszeli od 

innego hodowcy , 1. piesek  dostał biegunki na pani widok a to bzdura bo powodem była 

drastyczna zmiana karmy , 2. piesek osowiały przestraszony , powód no cóż , złe traktowanie 

, 3. jak się wchodzi do domu to czuć że są zwierzaki tu przyczyna jest zapach psa bo czuć go 

jak pies jest w domu , oraz inne powody np  4. podejście do nowego właściciela pieska , 

normalna rozmowa nic się nie ukrywa odpowiada normalnie na pytania itp.  ta osoba mimo 

alergii na sierść ma psy w domu i blisko swojego łóżka , tacy pseudo obrońcy zwierząt 

podburzeni przez konkurencje tej osoby zaczęli podburzać innych i tez takich pseudo 

pracowników ochrony zwierząt aby atakowali ta osobę i doprowadzili do zamknięcia hodowli 

, ta osoba zaczęła się żle czuć , zaczęła się dusić i zabolała ją pierś oraz wzrok się 

diametralnie popsuł i alergia powstała silniejsza na inny czynnik , właściciel hodowli się żle 

czuł bo wśród właścicieli psów z hodowli oraz znajomych czy rodziny cieszy się dobra opinia 

więc próbował się prosić ale to nic nie dało bo nie czuli że żle robią tylko dobrze bo tak 

powiedzieli ludzie zaufania publicznego czyli ci pseudo obrońcy zwierząt więc wierzyli , ten 

właściciel hodowli lądował kilka razy na pogotowi oraz w przychodniach lekarskich w 

poradniach specjalistycznych ale lekarze mało co wiedzieli bo badania kazali robić , podczas 

zwykłej kontroli w poradni i badaniu wyszedł guz , łagodny rak , w piersi która nie była chora 

ani uszkodzona tylko całkiem zdrowa , ale jak się to zaczęło  to pierś zabolała mocno jak 

niesłusznie oczernili niesłusznie osoby co nigdy nie widziały ani nie poznały ani danej osoby 

ani piesków tylko zawierzyli pseudo oszołomom   , ta osoba otrzymywała groźby karalne że 



pieski powinny być odebrane bo w złych warunkach są trzymane i to mówiły osoby co nie 

znały prawdy tylko zawierzyły pierdołom co ktoś z zazdrości rozsiał na temat ten osoby a 

bardziej hodowli , taki czyn nazywa się cyber stalking , szerzenie czarnego piaru , kradzież 

intelektualna czyli zdjęć itp , ta osoba jak sie dowiedziała że jest chora załamała sie , dostała 

skierowania na badania i była wrakiem człowieka bo to potrafi każdego załamać ale pieski 

były takim lekarstwem na smutki bo potrafiły jej pomóc to przejść , mówiła do nich , 

przytulała je , bawiła się z nimi mimo stwierdzonej alergii na sierść , później ta osoba poszła 

do innych specjalistów i wyszły inne kłopoty zdrowotne np tarczyca chora , wzrok chory itp , 

osoba jest bardzo dobrą osobą i zawsze chciała pomagać biednym zwierzakom , chciała nawet 

oddawać co rok 1 % podatku ale po tym  jak została potraktowana postanowiła zrobić zbiórkę 

i pomóc wybranemu schroniskowi zamiast dawać kasę jakieś organizacji co nic nie wie o niej 

i nie ma pewności czy kasa pójdzie na zwierzaki czy do ich kasy , a fundacje postanowiła 

wspierać takie co pomagaj osobą chorym na raka , teraz żyje że ma swoje pieski co jej dają 

siłę do walki , ale jak pozwolicie na taki zapis to będzie żyć w strachu a jaj zdrowie się 

diametralnie pogorszy ,  

 

dlatego pisze do was z prośbą o odrzucenie tego punktu o kontroli takich pseudo organizacji i 

o bezprawnych kradzieżach zwierząt , można zmienić na kontrole takich organizacji na co 

wydają kasę co dostają co do 1 gr oraz rozliczać ich z przeprowadzanych interwencji za 

poprawne nagradzać a za złe karać oraz uczyć jak powinna prawidłowo wyglądać taka 

interwencja i gdzie należy zgłaszać taką  interwencje i co powinna zawierać takie zgłoszenie 

interwencji w sprawie złych warunków bytowania zwierzaków , a zgłoszenia od hodowców 

na konkurencje nie powinny być brane pod uwagę jako za wiarygodne tylko jako zwykła 

zazdrość i zawiść konkurencji , dobra hodowla czy gospodarstwo rolne są pod kontrola 

lekarzy weterynarii oraz kontrolowane regularnie przez odpowiednie do kontroli organizacje 

podczas obecności właściciela hodowli czy gospodarstwa rolnego i przestrzegają wszystkich 

przepisów , dlatego wzywam do waszych serc o nie przyjmowanie takiego punktu o kontrole 

tych organizacji tylko kontrole przez uprawnione organizacje do kontroli , nie pozwólcie by 

sąsiad z zazdrości o sąsiad zatruł jemu życie i zepsuł zdrowie , nautcie ludzie zmiana tego 

podpunktu jak powinni zgłaszać zły stan bytowania zwierząt oraz jak się zgłasza a nie 

pozwalacie na takie bezprawne wtargnięcia takich pseudo organizacji na posesje , straszenie , 

żądanie kasy bo mandat lub inny powód albo straszenie odbieraniem zwierzaków , odbierzcie 

tym organizacja możliwość kontroli jeżdżenie i pseudo kontroli , niech te organizacje 

wysyłają informacje do uprawnionych organizacji do kontroli , niech te organizacje zajmą się 

ratowaniem zwierzaków co giną na grogach ulicach czy trasach , a nic nie robią , a wiem że 

maja kasę a pomóc tym zwierzakom nie chcą , raz dzwoniłam i chciałam zgłosić aby pomogli 

tym biednym zwierzakom aby nie ginęły tak masowo to w skrócie mi powiedzieli ze jak dam 

kasę do uratują , to ja się pytam gdzie jest ta kasa co dostają ?  żal się patrzy jak się jedzie 

ulica a tu martwe zwierzę a oni nic nie robią , przecież jest pełno takich pseudo ich 

interwencji , apeluje do was abyście nie pozwolili ta takie pseudo kontrole , przykład jak taki 

pseudo  ekolog wszedł na posesje i ukradł np konia i byka  , dwie różne pseudo interwencje 

byka sprzedał do ubojni na mięso a konia innemu chętnemu a właściciel dał sprawę do sądu i 

wygrał i jak ma odzyskać zabite zwierzę albo sprzedane zwierzę ? ogranitcie prawa tym 

pseudo organizacją do jakich kolwiek kontroli , dajcie im nadzór oraz dajcie ścisłą regularną 

kontrolę , nie patcie na podpisy co oni zbierają bo podpisują ludzie co nie wiedza noc tylko są 

pod wpływem tych pseudo organizacji , kiedyś mi ktoś powiedział ciekawą informacje na 

temat tych pseudo organizacji , jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę więc w tym 

przypadku  jak w skrócie mówiąc nie dostana kast to zniszczą danego hodowcę , dlatego 

proszę o przykrócenie takim organizacją tzw sznurka i całkowite ograniczenie im praw jakich 

kolwiek kontroli oraz pisania żle o żadnych hodowli w internacie czy innymi źródłami 



masowego przekazu , żeby zakazać mówienia pseudo hodowla na hodowle zarejestrowane w 

stowarzyszeniach i karać surowo osoby co tak mówią  ,  

 

punkt aby wprowadzić monopol na zkwip oraz fci należy wykreślić bo nie każdego stać na 

psa za 4 tys np tylko mogą dać niecałe 2 tys bo na tyle ich stać a tez nie każdego  aby płacić 

za wystawy i przynależność do tego związku , większość osób co kupie psy to chce mieć dla 

chorych osób dla dzieci aby się nauczyły odpowiedzialności albo jako towarzysz  domu lub 

członek rodziny , nie każdy ma pieniądze na taki rarytas jak opłatę wystawy dla pupila lub 

przynależność i ta kasę wolą przeznaczyć na coś dla pieska np jedzenie zabawka , 

wyposażenie , weterynarz itp , większość hodowli co są w stowarzyszeniach zarejestrowane 

zostały oszukane prze zkwip bo wmówiono im ze metrykę dostają tylko 3 pierwsze lub 3 

ostatnie pieski w miocie a inne jakby nie istniały i wmawiano że można w swoim oddziale 

wyrobić taki rodowód , ale odmawiano więc ludzie się wnerwili i przeszli do stowarzyszeń i 

niektóre są dobre a niektóre złe , ale te dobre od złych można rozróżnić np dobra opłaca 

podatek , pieski sa pod opieka dobrego weterynarza który ma dobra opinie , hodowca 

normalnie i utciwie mówi oraz wszystko pokazuje nowym właścicielom piesków oraz widać 

podejście do dorosłych i małych psów itp , nie pozwólcie na monopolizacje jednego związku 

co ma kłopoty bo wiele ma spraw w sądzie o to że żle kontrolują hodowle np i dany hodowca 

żle traktuje psy , oni o tym wiedza ale nic nie robią bo i tu pytanie czemu ... , większość 

hodowców ma hodowle jako hobby i nie ma zarobku co pół roku nawet co rok tylko co 4 lata 

i taki miot to częściowy zastrzyk gotówki a bardziej spłata długów za wychowanie piesków 

bo to niemały koszt a drogi , dlatego proszę abyście odrzucili ten punkt i aby hodowcy w 

stowarzyszeniach co mają hodowle jako hobby mogły nadal od czasu do czasu mieć jakoś 

zysk ze swojej hodowli , żeby mogli odchować szczęśliwe i zdrowe szczeniaki aby nowi 

właściciele byli zadowoleni z posiadania tak wspaniałego pieska , dlatego proszę o weto w 

sprawie tego punktu ustawy ,  

 

trzymanie zwierząt na łańcuchach  

nie jest sprecyzowane o jakie zwierzaki chodzi  

powinno pisać że chodzi tylko o psy bo nie wiadomo o jakie chodzi dokładnie ,  

bo np taki rolnik co hoduje bydło i wypasa na pole aby trawki pojadła czy pojadł a czasem 

pole jest blisko drogi to przywiązuje zwierzaka do pala aby było bezpieczne i pojadło trawy  a 

później przewiązuje i przywiązuje w oborze do żłoba aby było bezpieczne , to co rolnik nie 

będzie mógł przywiązać swojego zwierzaka nawet do złoba aby dać jeść , krowa nawet na 

wonności nie da się wydoić  , powinno się jasno   napisać że chodzi o psy na łańcuchach , 

dlatego proszę o taką poprawkę w tym punkcie ,  

 

jak macie jakieś wątpliwości to możecie zorganizować tzw konsultacje społeczne z 

hodowcami czy właścicielami gospodarstw rolnych , aby usłyszeć co oni mają do 

powiedzenia , z czym się borykają , jakie mają problemy  , z czego mają zysk a z czego stratę 

oraz z kim  maja problem . taką lisię gospodarstw rolnych można wziąć np z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , Powiatowych Stacji Sanepido 

Epidemiologicznych oraz powiatowych inspektorów Weterynarii a listę hodowców np oprócz 

tych co wymieniłam to ze stowarzyszeń i urzędów skarbowych , można poprosić o wysłanie 

zaproszeń na spotkanie w danym mieście i wysłuchać najbardziej zainteresowanych .  

 

ubój rytualny    

powinien być wygaszany jak kopalnie aby rolnicy mogli się na cos innego przerzucić  

nie jest tak jak mówią ci pseudo ekolodzy pseudo obrońcy zwierząt że zwierzęta cierpią bo to 

bzdura , może tak jest w podrzędnych ubojniach ale te renomowane maja humanitarny i 



szybki sposób zabujania zwierząt że nie cierpią a szybko odchodzą  , dlatego chciałabym 

abyście zgłosili poprawkę aby wygasić o odłożyć w czasie np 40 lat a dla rolników co 

szybciej zrezygnują z hodowli dać kasę  a reszcie rekompensatę  

 

 z poważaniem  

zaniepokojony wyborca  

 


