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wnoszona przez
Komitet Społeczny na rzecz projektu „Ucywilizować traktowanie bezdomnych zwierząt”

z siedzibą w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, 
w Gliwicach (44-100) ul. Zwycięstwa 1, e-mail: noweprawodlazwierzat@gmail.com, 

reprezentowany przez Janinę Szymanek (tel. 505 299 686)

kierowana do
Prezesa Rady Ministrów RP,

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Obywatelskich,
Warszawa (00-583) Al. Ujazdowskie 1/3

w sprawie
podjęcia prac nad rządowym projektem zmiany prawa 
celem zlikwidowania problemu bezdomnych zwierząt

Problem bezdomności zwierząt i związanych z tym patologii systematycznie narasta od 20 lat, w 

miarę jak na zapobieganie temu zjawisku przeznaczane są coraz większe pieniądze z budżetów 

gmin. Jest to skutek fatalnego stanu prawa.

Prawo ochrony zwierząt z 1997 r., które nakazało gminom wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

dla zapewniania im opieki, zainicjowane zostało projektem poselskim, który źle wpisywał się w 

system prawa, bo nie naruszył przepisów komunalnych o traktowaniu tych zwierząt jako odpa

dów przeznaczonych do utylizacji. Zachowano wcześniejsze przepisy o ochronie przed bezdom

nymi zwierzętami przez umieszczanie ich w schroniskach celem uśmiercania. Los zwierząt po 

1997 roku nie polepszył się, za to zajmowanie się nimi stało się atrakcyjną gałęzią przedsiębior

czości, czerpiącą zyski z pozorów opieki.

Wszystkie kolejne nowelizacje prawa ochrony zwierząt również były wynikiem projektów posel

skich, podejmowanych w reakcji na coraz szerzej ujawniane patologie. Niestety, okazywały się 

one przeciwskuteczne, bo inicjowane były przez lobby zainteresowane zwiększaniem skali zjawi

ska i wzrostem kosztów gmin. Nowelizacja z 2011 r. wsparła zarabianie na rozmnażaniu psów i 

kotów na handel oraz ograniczyła nadzór nad schroniskami i losem wyłapywanych zwierząt.

W tej sytuacji konieczna jest systemowa zmiana prawa, sięgająca przyczyn zjawiska i tworząca 

od podstaw, mechanizmy, które prowadziłyby do jego skutecznego zlikwidowania. Jesteśmy



przekonani, że taka zmiana prawa może powstać tylko w efekcie projektu rządowego, uwzględ

niającego wszystkie aspekty problemu.

Petycję kierujemy do Prezesa Rady Ministrów dlatego, że w Polsce nie ma centralnego organu 

administracji państwowej odpowiedzialnego za humanitarną ochronę zwierząt, więc nie jest to 

problem resortowy. W szczególności, nie jest to problem resortu rolnictwa, któremu formalnie 

przypisany jest dział administracji rządowej pod nazwą „ochrona zwierząt”. Ta ochrona ograni

czona jest bowiem do zakresu unijnych przepisów ochrony zwierząt gospodarskich. Brak wła

ściwego centralnego organu spowodował też, że administracja rządowa nie ma własnej, źródło

wej wiedzy o problemie i pozostawała bierna, gdy problem narastał i dawno przekroczył kompe

tencje samych gmin.

Jako punkt wyjścia prac chcemy wskazać na projekt opublikowany w 2018 r. przez Biuro Ochro

ny Zwierząt Fundacji dla Zwierząt,ARGOS”, które od 14 lat raportuje stan problemu, publikuje 

statystyki, opisuje mechanizmy prawne i ekonomiczne, śledzi zmiany prawa i orzecznictwo są

dów (www.boz.org.pl). Proponowany projekt przewiduje uchylenie wszystkich obowiązujących 

obecnie przepisów o zwierzętach bezdomnych i zastąpienie ich spójną regulacją, mającą na celu 

zlikwidowanie problemu bezdomności zwierząt, to jest ograniczenie tego zjawiska do okazjonal

nie gubionych i znajdowanych zwierząt domowych.

Do petycji załączamy w/w projekt koncepcyjny a także 3.763 podpisy poparcia obywateli dla niniejszej 
petycji zebrane w formie papierowej. Równolegle przesyłamy kanałem elektronicznym 10.000 podpisów 
poparcia zebranych pod tą samą petycją w formie elektronicznej (www.petycjeonline.com).


