
 

Odpowiedź Partii Zieloni na przesłane pytanie przez Fundację Czarna Owca Pana Kota. 
 
 
1. Ustanowienie urzędu ds. ochrony zwierząt i przyrody TAK!  
 
2. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym TAK!  
 
3. Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt TAK!  
 
4. Proponowane zmiany w Ustawie o ochronie zwierząt: 
 
HODOWLE 
 

• Natychmiastowe wprowadzenie zakazu chowu klatkowego (ciężarne lochy, świnie z młodymi, kury nioski, 
cielęta, króliki, przepiórki), natychmiastowe zaprzestanie okrutnych praktyk w hodowlach tj. kastrowanie na 
żywca, obcinanie ogonków, dziobów, używanie przeciwzdajaczy) z docelowym stopniowym odejściem od 
hodowli przemysłowej na rzecz hodowli ekologicznej.  

• Ograniczenie pozwoleń na budowy hodowli oraz rozwinięcie systemu dofinansowań do ekologicznych upraw 
roślin, fermy oddziaływujące na środowisko (powyżej 60 DJP) powinny być oddalone o min 1-2km od 
zabudowy mieszkalnej. 

• Ograniczenie do minimum transportu żywych zwierząt - transport mięsa a nie żywych zwierząt. 
• Zakaz uboju bez ogłuszania. 
• Wprowadzenie zasad mających na celu ochronę dobrostanu ryb, wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb. 
• Zakaz hodowli zwierząt na futra – maksymalnie 3 letni okres przejściowy. 

 
CYRKI, ZWIERĘTA DZIKIE 
 

• Zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach (zamkniecie luki prawnej, która umożliwia nabywanie zwierząt 
dzikich pod przykrywka prowadzenia cyrku). 

• Likwidacja luki prawną umożliwiająca prowadzenie papugarni. 
• Wprowadzenie zakazu polowań zbiorowych, z naganka, myślistwa rekreacyjnego i komercyjnego.  
• Zakończenie polowań na dzikie ptaki w Polsce. Wprowadzenie moratorium na zabijanie 13 gatunków ptaków, 

wpisanych na krajową listę zwierząt łownych. 
• Wprowadzenie regulacji i kontroli polowań w OHZ.  
• Wprowadzenie obowiązku publikacji raportów z polowań na ogólnie dostępnych stronach, oddzielnej służby 

do walki z kłusownictwem, oraz  zakaz dokarmiania zwierząt wolnożyjących. 
• Utrzymanie zakazu trenowania psów myśliwskich na żywych zwierzętach oraz udziału dzieci w polowaniach 
• Ochrona zwierząt w czasie godów, rozrodu i wychowu młodych. 
• Zwiększenie strefy bezwzględnego zakazu strzelenia, wyłączenie z gospodarki łowieckiej najcenniejszych 

przyrodniczo obszarów wolnych od polowań, jak Puszcza Białowieska, otulina Bieszczadzkiego PN, ostoje 
ptasie o krajowym i międzynarodowym znaczeniu.  

• Zreformowanie regulacji dotyczących myślistwa zgodnie w głosem naukowców przyrodników, właścicieli 
gruntów i użytkowników lasów oraz organizacji ekologicznych od lat zajmujących się zwierzętami wolno 
żyjącymi i ochroną dzikiej przyrody. 

 
TESTOWANIE 
 

• Stopniowe odejście od wykorzystywania zwierząt w celach doświadczalnych oraz w edukacji, wprowadzenie 
obowiązku uczestnictwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w lokalnych komisjach etycznych.  



 

• Wprowadzenie spójnego i obowiązkowego systemu oznaczania produktów kosmetycznych i chemicznych, w 
tym podwykonawców oraz krajów pochodzenia komponentów pod względem przestrzegania unijnego zakazu 
testowania na zwierzętach, wprowadzenie oznaczenia producentów eksportujących na rynek chiński 
(sprawdzić na jakie rynki jeszcze). 

 
ZWIERZĘTA WŁAŚCICIELSKIE / BEZDOMNOŚĆ 
 

• Dla ograniczenia bezdomności zwierząt stworzymy jedną, centralną bazę zwierząt właścicielskich, 
wprowadzimy obowiązek chipowania zwierząt ( (finansowane przez państwo) oraz powszechną kastrację i 
sterylizację zwierząt właścicielskich.  

• [hodowle/pseudohodowle: wprowadzenie oddzielnej służby weterynaryjnej zajmującej się dobrostanem 
zwierząt - społeczny projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (2010) - sprawdzić]. 

• Doprowadzimy do przyjęcia zakazu trzymania psów na łańcuchach, wprowadzimy normy dopuszczalnych 
minimalnych wymiarów boksów w zależności od wymiaru psa.  

• Zapewnimy stałe środki na obowiązkową kastrację kotów wolno bytujących oraz na diagnostykę i leczenie 
kotów wolno bytujących i bezdomnych psów, wprowadzimy jednolite normy żywieniowe oraz podtrzymamy 
obowiązek zostawiania zimą uchylonych okienek piwnicznych. 

• Wprowadzimy do polskiego ustawodawstwa definicję kota wolnożyjącego. 
• Zlikwidujemy jednorazową opłatę od gminy za przyjęcie zwierzęcia do schroniska i zastąpimy ją miesięczną 

opłatą na utrzymanie zwierzęcia, uwarunkowaną sterylizacją lub kastracją zwierzęcia. Nałożymy na 
schroniska obowiązek prowadzenia jednolitej dokumentacji przebywających tam zwierząt, umożliwiającej 
śledzenie losów każdego zwierzęcia, a także obowiązku prowadzenia akcji adopcyjnych za pośrednictwem 
Internetu, mediów społecznościowych i portali ogłoszeniowych oraz obowiązku współpracy z 
wolontariuszami. Zamykanie schroniska dla organizacji prozwierzęcych będzie zakazane. Placówki 
niespełniające tych obowiązków powinny w trybie natychmiastowym tracić licencję.  

• Będziemy wspierać gminy w budowaniu lokalnych, gminnych schronisk, wprowadzimy ustawowo 
ograniczenie wielkości schronisk. Towarzyszyć temu będzie zaostrzenie kar dla wadliwie działających 
schronisk. 

• Powołamy niezależny od gmin organ uprawniony do przeprowadzania kontroli w schroniskach, w którego 
skład weszliby lekarze weterynarii i osoby z organizacji działających na rzecz zwierząt. 

• Ograniczymy i poddamy ściślejszym regulacjom i kontroli instytucję hycla – jego rolę powinna docelowo 
przejmować straż miejska i instytucje odpowiedzialne w gminach za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, np. 
schroniska i punkty adopcyjne. 

 
KONIE 
 

• Wykreślimy konie z listy zwierząt rzeźnych, nadając im statusu zwierząt towarzyszących człowiekowi i 
wprowadzenie programu „Emerytura dla koni pracujących na rzecz człowieka”.  Będziemy wspierać 
utworzenie certyfikowanej sieci stajni i szkółek jeździeckich z programem „Emerytura dla koni pracujących” 
oraz programami hipoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami, osób niepełnosprawnych, 
wykluczonych ekonomicznie i społecznie. 

 
OGÓLNE 
 

• Powołamy rzecznika ds. praw zwierząt. 
• We współpracy z organizacjami pozarządowymi opracujemy i wprowadzimy obowiązkowe programy 

edukacyjne w szkołach w zakresie praw zwierząt, ekologii oraz promujące weganizm ze względów etycznych, 
środowiskowych oraz zdrowotnych. 

• Wprowadzimy obowiązkowe szkolenia dla urzędników i urzędniczek oraz pracowników i pracownic firm 
remontowo-budowlanych na temat miejsca i ochrony zwierząt wolno żyjących w mieście, w tym ptaków i 



 

nietoperzy. Będziemy wprowadzać wraz z organizacjami ekologicznymi partnerskie programy promocyjno-
edukacyjne oraz kampanie społeczne w tym zakresie dla mieszkańców i mieszkanek.  

• Wprowadzimy obowiązek dostępności opcji wegańskiej na stołówkach szkolnych, w przedszkolach i innych 
placówkach edukacyjnych, w domach opieki społecznej oraz w szpitalach. Będziemy promować 
wprowadzenie jednego wegańskiego dnia w tygodniu. 

• Wprowadzimy niższy VAT na produkty pochodzenia roślinnego. 
• Wprowadzimy zakaz organizowania pokazów ogni sztucznych, które są torturą dla mieszkających w okolicy 

zwierząt, zwłaszcza psów. 
 
 
_____ 
 
 
Pierwsze regulacje, które wprowadzimy: 

• rzecznik zwierząt; 
• zakaz hodowli zwierząt na futro; 
• zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach; 
• zakaz polowania na ptaki; 
• zakaz chowu klatkowego; 
• spójny krajowy program rozwiązania problemu bezdomności zwierząt (obowiązkowe chipowanie); 
• systemowe wsparcie dla inwestycji w roślinne innowacje żywnościowe; 
• ustawa odległościowa ws. ferm przemysłowych (min 1-2 km od zabudowy mieszkalnej) – docelowe odejście 

od produkcji przemysłowej. 


