
Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona 

na 29. posiedzeniu Senatu 
w dniu 21 marca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Z raportów Głównego Inspektoratu Weterynarii wynika, że liczba psów trafiających do schronisk dla 

zwierząt z każdym rokiem rośnie, a adopcja tych zwierząt od kilku lat pozostaje na tym samym poziomie. 
Problem bezdomnych zwierząt i koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt rosną. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy są w dużej mierze niekontrolowane hodowle psów. Zgodnie z obecnym 
prawem hodowle zwierząt domowych są traktowane jako dział specjalny produkcji rolnej. Pomijając fakt, iż 
takie uregulowanie sugeruje, że koty i psy przeznaczone są do spożycia albo do produkcji ubrań, należy 
zwrócić uwagę na to, iż hodowcy nie płacą praktycznie żadnych podatków, a zamiast ZUS opłacają KRUS. 
W praktyce oznacza to, że obecne przepisy stwarzają dogodne warunki do masowej produkcji szczeniąt i 
wspierają bezdomność zwierząt. 

Liczba hodowli psów poza związkiem kynologicznym wynosi, według szacunków organizacji zajmują-
cych się prawami zwierząt, mniej więcej sześć tysięcy. W każdej z takich hodowli przebywa od kilku do kil-
kudziesięciu suk. Uwzględniając liczebność miotów i wyżej wymienione dane, szacuje się, iż nieopodatko-
wany dochód z tego rodzaju działalności wynosi około 200 milionów zł rocznie. 

Należy również zwrócić uwagę na to, iż nie ma jakiejkolwiek kontroli nad wyżej opisanymi hodowlami. 
Oznacza to, że suki i szczeniaki nie są badane. Ponadto nie można kontrolować, w jakich warunkach przeby-
wają. Z kontroli przeprowadzonych przez organizacje działające na rzecz praw zwierząt wynika, iż w wielu 
takich hodowlach dochodzi do długotrwałego znęcania się nad zwierzętami poprzez trzymanie ich w warun-
kach zagrażających ich zdrowiu i życiu oraz niezapewnianiu im odpowiedniej opieki i wyżywienia. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ministerstwo ma 
zamiar podjąć prace nad zmianą obowiązujących przepisów w wyżej wymienionym zakresie i czy istnieją już 
jakieś propozycje rozwiązania tego problemu. 

Z poważaniem 
Andrzej Person 

 
 


