Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

Stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie egzekwowania przepisów prawa
w zakresie ochrony zwierząt

W związku z licznymi interwencjami dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie
ochrony zwierząt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ujawnionych przez organizacje
pozarządowe i potwierdzonych przez kontrole Najwyższej Izby Kontroli i Głównego
Inspektora Weterynarii aktów drastycznego okrucieństwa wobec zwierząt, w szczególności na
targach i w schroniskach dla zwierząt, senacka Komisja Środowiska uznaje za konieczne
wzmożenie kontroli i wzmocnienie istniejącego systemu ochrony zwierząt w Polsce, a także
rozważenie objęcia regulacjami prawnymi (zakazem) np. pozyskiwania i handlu mięsem,
tłuszczem i skórami z psów i kotów oraz ustanowienie sankcji za wprowadzenie do
środowiska zwierząt gatunków nierodzimych.
Mimo że ustawa o ochronie zwierząt oraz inne akty prawne stanowią, iż zwierzę nie
jest rzeczą, i zapewniają mu stosowną ochronę, a za łamanie odnośnych przepisów
przewidziane są odpowiednie sankcje, w dalszym ciągu dochodzi do drastycznych
przypadków naruszenia tych praw, a kary za takie przestępstwa są bardzo rzadko wymierzane
lub tylko symboliczne. Dotyczy to wszystkich zwierząt, w tym szczególnie gospodarskich,
sprzedawanych na targach i w innych miejscach, przewożonych na ubój, jak również tych
przebywających w schroniskach.
Komisja uważa za konieczne przeprowadzenie przez Najwyższą Izbę Kontroli i
Głównego Inspektora Weterynarii kontroli w zakresie ochrony zwierząt sprzedawanych na
targach oraz tych przebywających w schroniskach, a w dalszej kolejności – wdrożenie
opartych na wynikach tej kontroli prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt oraz
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ponadto
komisja uznaje za konieczne kształtowanie i umacnianie pozytywnego stosunku do zwierząt,
z uwzględnieniem ich potrzeb oraz odpowiedzialności człowieka za ich los.
Przewodniczący Komisji
Zdzisław Pupa

Komisja zwróci się do:
— Najwyższej Izby Kontroli i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej o niezwłoczne
przeprowadzenie kontroli zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych targów zwierząt,
a także o kontrolę schronisk dla zwierząt;
— organizacji społecznych zajmujących się statutowo ochroną zwierząt o udzielenie
Najwyższej Izbie Kontroli i Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji o miejscach,
w których prowadzone są nielegalne targi zwierząt;
— Głównego Lekarza Weterynarii o przeszkolenie pracowników powiatowych
inspektoratów weterynarii w zakresie nadzoru nad zarejestrowanymi targami zwierząt oraz w
zakresie likwidacji targów niezarejestrowanych;
— wojewodów o informowanie wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast
o przepisach regulujących kwestie dotyczące targów zwierząt, a także o sposobie
postępowania w stosunku do targów niezarejestrowanych;
— organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o zaostrzenie kar związanych
z przestępstwami wobec zwierząt;
— do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy
wojewódzkich o rozważenie możliwości wyasygnowania środków na wsparcie dla
najbiedniejszych schronisk dla zwierząt;
— sejmowej i senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, do wszystkich resortów,
a zwłaszcza: edukacji narodowej, środowiska, rolnictwa, kultury i dziedzictwa narodowego,
oraz do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i do przedstawicieli mediów o niezwłoczne
podjęcie lub kontynuowanie podjętych akcji edukacyjnych, mających na celu kształtowanie
właściwego stosunku do naszych braci mniejszych.

