
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 31 stycznia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań, które przyczynią się do humanitarnego traktowania zwierząt w 

schroniskach. 

Z wiedzy uzyskanej z mediów wynika, iż kierowany przez Pana resort planuje wprowadzenie obowiązku 

elektronicznego znakowania psów oraz utworzenie centralnej bazy danych zidentyfikowanych i zarejestro-

wanych zwierząt domowych. Czipowanie zwierząt jest dobrym rozwiązaniem, pozwoli walczyć z problemem 

bezdomności i zdyscyplinuje nieodpowiedzialnych właścicieli porzucających swoje zwierzęta. Ponadto czi-

powanie ułatwi identyfikację zagubionego czworonoga. 

W swoim oświadczeniu chciałbym się jednak skupić na warunkach bytowania zwierząt w schroniskach. 

W wielu schroniskach warunki są nieodpowiednie, na co uwagę zwracają zarówno media, jak i Najwyższa 

Izba Kontroli. Spotkałem się z opiniami, iż dozwolone powinno być prowadzenie schronisk jedynie przez 

gminy i organizacje zajmujące się szeroko pojętą opieką nad zwierzętami. Używano w tym wypadku argu-

mentu, iż podmiot prywatny jest nastawiony na zysk, a nie na właściwą opiekę nad zwierzętami. Zdaję sobie 

sprawę z tego, iż podmiot prywatny również może świadczyć należytą opiekę nad zwierzętami. Do mediów 

przedostają się jednak informacje o dużych prywatnych schroniskach, w których przebywa po kilka tysięcy 

psów, gdzie zwierzęta nie mają zapewnionych odpowiednich warunków bytowania i opieki. Według danych 

NIK z 2016 r. w dużych schroniskach występuje najniższy wskaźnik adopcji, na poziomie 11–15%. Niestety 

właśnie one są najczęściej wybierane przez gminy ze względu na niższe koszty zapewnienia opieki. Oddawa-

nie zwierząt do adopcji nie jest w ich interesie, gdyż przy dziennej stawce pobytowej jak najdłuższe prze-

trzymywanie zwierząt stanowi stałe źródło dochodu. 

W moim odczuciu należy zastanowić się nad polepszeniem warunków bytowania i opieki w schroniskach. 

Być może należy rozważyć ograniczenie liczby psów w schroniskach czy też zastanowić się nad skuteczniej-

szymi narzędziami kontroli. Spotkałem się również z postulatem, iż należałoby wprowadzić jedną minimalną 

kwotę, którą gminy płaciłyby za dzienny pobyt zwierzęcia w schronisku. Wspomniana kwota uwzględniałaby 

rzeczywiste koszty utrzymania oraz opieki weterynaryjnej zwierząt. 

Uprzejmie proszę o informację, jak i kiedy sygnalizowany problem dotyczący schronisk dla zwierząt za-

mierza rozwiązać kierowane przez Pana ministerstwo. 

Z wyrazami szacunku 

Krystian Probierz 

 


