
Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona 

na 28. posiedzeniu Senatu 
w dniu 7 marca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Do mojego biura zwróciła się o pomoc Fundacja „Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt – Viva!”. 

Z raportów tej i innych organizacji zajmujących się prawami zwierząt wynika, iż w Polsce od lat ma miejsce 
łamanie prawa podczas sprzedaży zwierząt na targach. Kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli orga-
nizacji zajmujących się prawami zwierząt wykazały, że praktykowany jest obrót zwierzętami chorymi, nie-
mającymi siły wejść do samochodów. Zdarzają się także bardzo często akty przemocy wobec zwierząt, takie 
jak kopanie, wykręcanie ogonów, szarpanie za uszy, zrzucanie z wysokich samochodów. Częstą praktyką jest 
również handel zwierzętami poza terenem targowisk lub na targach niezalegalizowanych. 

Sytuacja nie ulega poprawie mimo wielu przypadków nagłośnionych przez media, obietnic urzędów i po-
wszechnego społecznego oburzenia na niebywałe okrucieństwo i brak poszanowania nawet najbardziej pod-
stawowych potrzeb zwierząt. 

Raporty sporządzone przez fundację Viva i niemiecką organizację Animals’ Angels, które w latach 2011–
2012 regularnie odwiedzały polskie targi zwierząt, stwierdziły rażące nieprawidłowości, a w szczególności: 

1. obrót zwierzętami chorymi, z niekorygowanymi kopytami w stopniu powodującym wyginanie stawów 
i cierpienie, niemającymi siły wejść do samochodów, a czasami nawet stać; 

2. przywożenie niedojonych krów, które stoją wiele godzin, podczas gdy z wymion kapie im mleko; 
3. obrót zwierzętami na targach niezalegalizowanych; 
4. obrót zwierzętami poza terenem targowiska; 
5. targowiska zarówno zalegalizowane, jak i nielegalne niespełniające prawie żadnych wymogów stawia-

nych im przez rozporządzenie; 
6. brak rampy załadunkowej, rampa zniszczona lub rampa nieużywana; 
7. przypadki wciągania zwierząt od nieprawidłowej strony rampy; 
8. załadunek zwierząt na pojazdy nieprzystosowane, bez ramp, z ostrymi krawędziami, rozładunek z ta-

kich pojazdów; 
9. zmuszanie zwierząt do wskakiwania na kilkudziesięciocentymetrową wysokość; 
10. brak ochrony przed warunkami atmosferycznymi, wielogodzinne trzymanie zwierząt na pełnym słoń-

cu w temperaturach powyżej 30 stopni, zimą zwierzęta są sprzedawane również w temperaturach około mi-
nus 20 stopni bez żadnej ochrony; 

11. niepojenie zwierząt na skutek braku odpowiedniej infrastruktury na terenie bądź zaniedbania sprzeda-
jących; 

12. bicie zwierząt, a czasami wręcz katowanie elektrycznymi poganiaczami (wykręcanie ogonów, szarpa-
nie za uszy, zrzucanie z wysokich samochodów); 

13. pakowanie zwierząt (świń, cieląt i kur) do worków i wrzucanie ich do bagażników samochodów oso-
bowych; 

14. podłoże na targach jest śliskie, często nieutwardzone w całości, pokryte odchodami i moczem, co po-
woduje przewracanie się zwierząt, szczególnie w przypadku opadów śniegu lub deszczu na podłożu zalega 
błoto; 

15. nadzór weterynaryjny praktycznie nie istnieje – na targach nielegalnych nie ma go z oczywistych po-
wodów, na targach legalnych lekarze weterynarii nie poruszają się po terenie, nie zwracają sprzedającym 
uwagi na stan zwierząt i obchodzenie się z nimi, obsługa targu również nie interesuje się stanem zwierząt 
(częściej zajmuje się ukrywaniem zwierząt chorych lub źle traktowanych). 

Zaniepokojenie z oczywistych względów budzi fakt znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okru-
cieństwem, czego dowodem jest wspomniany raport oraz powszechnie dostępne nagrania przypadków wyżej 
opisanych procederów. Jeszcze bardziej martwi sytuacja, w której istnieje powszechne przyzwolenie na ła-
manie prawa ze strony organów, które zostały powołane do jego egzekwowania. 

Z informacji przedstawionych mi przez organizację Viva! wynika, iż egzekwowanie nadzoru od odpo-
wiednich służb nie przynosi żadnego rezultatu. Najwyższa Izba Kontroli zleciła przygotowanie raportu 



o przestrzeganiu przepisów na targach właśnie Inspekcji Weterynaryjnej, która skontrolowała sama siebie 
i nie wykryła żadnych nieprawidłowości. Tymczasem materiały, w tym audiowizualne, dostarczone przez 
organizację, temu przeczą. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do opisanej sytu-
acji oraz o udzielenie informacji na temat proponowanych przez Pana Ministra zmian mających na celu za-
pobieganie tego typu nadużyciom. 

Z poważaniem 
Andrzej Person 
 


