
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia:  26 maja 2009 r.

Nr posiedzenia: 17

Posiedzeniu przewodniczył: senator Michał Wojtczak – zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat egzekwowania
prawa w zakresie ochrony zwierząt.
2. Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat wyników kontroli w sprawie
ochrony zwierząt.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Krzysztof Majkowski, Andrzej Misiołek,
Jan Olech, Jadwiga Rotnicka, Zdzisław Pupa, Wojciech Skurkiewicz, Michał
Wojtczak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

− podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk,
− główny lekarz weterynarii Tadeusz Związek,
− dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

Wojciech Wojtyra,
− zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności

i Weterynarii Konrad Marciniak,
− Kancelaria Prezydenta:

− specjalista Karina Schwerzler,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

− p.o. dyrektor Departamentu Edukacji i Ochrony Przyrody Mirosław
Sobala,

− kierownik Wydziału Ochrony Krajobrazu w Departamencie Edukacji
i Ochrony Przyrody Leszek Jóskowiak,

− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Katarzyna Papińska,

− Fundacja „Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt – Viva!:
− prezes Cezary Wyszyński,

− Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami:
− doradca prawny Dorota Dąbrowska,

− OTOZ Animals:
− prezes Ewa Gebert,

− Straż dla Zwierząt:
− strażnik Mateusz Janda,

− Komitet Pomocy dla Zwierząt:
− prezes Dominik Nawa.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Jak powiedział przewodniczący Michał Wojtczak, temat został wywołany licznymi interwencjami,

które napływają do komisji, a także tym, iż przyjęta w 1997 roku ustawa o ochronie zwierząt nie
jest przestrzegana. Dowodem na to są zarówno interwencje, jak i informacje podawane w mediach
oraz kontrole właściwych organów, przede wszystkim NIK. Sytuacja zwierząt jest zła, i to zarówno
tych, które przebywają w schroniskach i u prywatnych właścicieli, jak również zwierząt
gospodarskich.
Tadeusz Nalewajk oraz Tadeusz Związek omówili zakres regulacji prawnych w zakresie ochrony
zwierząt gospodarskich, zakres nadzoru sprawowany przez inspekcję weterynaryjną oraz jej
uprawnienia, wnioski z kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt
(w zakresie uboju, transportu, przebywania w schroniskach, udziału w targach i wystawach).
Przedstawicielka NIK omówiła wyniki kontroli przeprowadzone na przestrzeni kilku lat,
obejmujące podobny zakres jak kontrola weterynaryjna. Następnym mówcą był Cezary Wyszyński,
a jako kolejni głos zabierali przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt.
Następnie przedstawiciel fundacji „Viva!” przedstawił krótki film dokumentujący okrutne
traktowanie zwierząt na targach, np. w Pajęcznie, Bodzentynie i w Nowym Targu.
Według danych głównego lekarza weterynarii ponad 50% kontroli przeprowadzonych przez
Państwową Inspekcję Weterynaryjną wykazuje istotne uchybienia. Ostatnie raporty Najwyższej
Izby Kontroli w omawianym zakresie pochodzą z następujących lat: 1997 (transport zwierząt),
1999 (ochrona zwierząt) i 2004 (ubój oraz obrót zwierzętami rzeźnymi). Żaden raport nie obejmuje
sytuacji na targach niezgłoszonych do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (np. targ w Nowym
Targu, Jabłonce, Starym Sączu).
W trakcie dyskusji głos zabierali: Michał Wojtczak, Tadeusz Nalewajk, Tadeusz Związek,
Katarzyna Papińska, Dominik Nawa, Karina Schwerzler, Mateusz Janda, Ewa Gebert, Dorota
Dąbrowska, Wojciech Kurkiewicz, Jadwiga Rotnicka, Jan Dobrzyński.
Senatorowie byli poruszeni przedstawionymi faktami i uznali, że konieczne jest skontrolowanie
i wzmocnienie systemu ochrony zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzenie przez
Najwyższą Izbę Kontroli i głównego lekarza weterynarii kontroli w zakresie ochrony zwierząt
sprzedawanych na targach i przebywających w schroniskach, a także wdrożenie prac nad
nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt.

Konkluzja: Komisja postanowiła opracować i przyjąć stanowisko w tej sprawie.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


