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Pani Anna  Krzywicka

Dyrektor  Departamentu Środowiska

Najwyższa Izba Kontroli

00-950 Warszawa

ul.  Filtrowa   57

              

Działając imieniem  Zarządu  Fundacji  „TARA” – schronisko dla koni1 zwracam się do

Szanownej  Pani Dyrektor  z   uprzejmą prośbą  o  udostępnienie nam informacji   dotyczących

ochrony zwierząt,  pozostających w posiadaniu Najwyższej Izby  Kontroli. Nawiązując do  artykułu

zamieszczonego  na łamach prasy -  który jest publikowany  w Internecie2  i zawiera  krytyczne oceny

procedur ochrony zwierząt  w Polsce   oraz interesujące propozycje dotyczące nowelizacji prawa -

INFORMUJĘ,  że Fundacja   będąc organizacją pozarządową jest  z mocy prawa  legitymowana

do ochrony zwierząt,  w szczególności - zgodnie z  jej  statutem  koni  i wszystkich koniowatych -

podjęła  wstępnie stosowne działania nowelizacyjne.

               Uznaliśmy,  że zachodzi  KONIECZNOŚĆ  ustalenia  szczegółowych zasad ochrony

formalno – prawnej  WSZYSTKICH    gatunków i rodzajów  zwierząt  na szczeblu gminy - jako

podstawowej  jednostki  organizacyjnej  samorządu  terytorialnego  -  przy

MAKSYMALNIE aktywnym udziale społeczeństwa - wyrażonych w normach prawa,  które w Polsce

do tej pory  NIE  ISTNIEJE! 

                FUNDAMENTEM  tych działań  POWINNA być  P O W S Z E C H N A  EDUKACJA

EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA, realizowana od podstaw -   w formach  zróżnicowanych  -

w sołectwach  i  w  gminach.  W  tych  bowiem jednostkach  podziału  terytorialnego  decyduje  się

najczęściej o losach zwierząt, w nich  często  dochodzi  do  naruszania  wszelkich zasad ich ochrony.

Sprawcami godnych  nie  tylko  potępienia  działań  i  zaniechań   względem zwierząt  są   bowiem

mieszkańcy sołectw, osiedli  i  gmin (wiejskich i miejskich). 

1
 Fundacja działa   na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie  ustawy z  dnia  6  kwietnia

1984 r    o  fundacjach  (  Dz.  U.  z  1991 r.    Nr  46,  poz.  203  z  późn.  zm.),  ustawy  z   dnia  24  kwietnia
2004  r   o działalności   pożytku  publicznego  i woluntariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 oraz statutu
zarejestrowanego  w  KRS Sądu Rejonowego  dla Wrocławia   - Fabrycznej  pod  numerem  223306.
2

 Dotyczy  informacji o konferencji na temat ”Stan  ochrony zwierząt w Polsce”, która odbyła się w
Warszawie,   w dniu 28 maja 2015 r. – zamieszczonej na łamach  „Kontroli państwowej” Nr 3 (362), maj –
czerwiec  2015 r.
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Udział w  procedurach  edukacyjnych  powinien  posiadać  charakter  obligatoryjny,  nie  tylko  

w aspekcie   osobistego,  bezpośredniego uczestnictwa  w określonego rodzaju  zajęciach,  ale  także

poprzez pisemne potwierdzenie, że każdy uczestnik otrzymał dokument informujący o jego prawach

i obowiązkach względem zwierząt. To stworzy  podstawę dla  skutecznego stosowania zasad prawa

ochrony zwierząt  do osób, które  je  naruszyły.             

                Do tej pory hołdowano zasadzie, że  wprowadzenie do obiegu publicznego aktów

normatywnych  – nawet  o  zaostrzonych zasadach odpowiedzialności  administracyjnej  i   karnej   -

winno skutecznie chronić zwierzęta przed agresywnym, częstokroć wręcz bestialskim  zachowaniem

człowieka.  Domniemanie powszechnej  znajomości  zasad  prawa  dotyczących  ochrony  zwierząt

okazało  się  fikcją z  wielu  przyczyn,  w  tym  w szczególności  ze   względu  na   nadmiar aktów

normatywnych  kształtujących   jej  zasady.  Dowiedzione zostało,  że  znajomość podstawowych

zasad prawa ochrony środowiska w społeczeństwie –  w tym także zwierząt – odbiega  od  oczekiwań

organów  władzy publicznej, co  dosadnie  zostało potwierdzone   także w toku  licznych   kontroli

organów NIK. Dramatycznym tego efektem - potwierdzanym wielokrotnie w środkach   publicznego

przekazu - jest  wzrastająca nieustannie  ilość  wykroczeń i przestępstw, których ofiarami padają

bezbronne zwierzęta.

              Z przytoczonych  względów  proszę  o  przekazanie  nam  informacji znajdujących

się   aktualnie w  posiadaniu  Pani  Dyrektor,  o  których  mowa  w powołanym  wyżej  dokumencie

prasowym,  na  które  z  pełną  odpowiedzialnością -  jako  na  materiał  źródłowy  -

powołamy się na obowiązujących zasadach prawa autorskiego i prasowego w dokumentach przez nas

opracowanych, które przekażemy do wiadomości Pani Dyrektor.

              Działając w  DOBREJ   WIERZE   wyrażam szczere przekonanie, że ta forma współpracy

będzie  pożyteczna dla  interesu  publicznego,  którego  istota  tkwi  w  skutecznej,  WSPÓLNEJ

ochronie    naszych  „braci młodszych”.

               Proszę   Panią Dyrektor o przyjęcie wyrazów  POWAŻANIA   I   SZACUNKU.

                                                                                 

                                                                                              Scarlett  Szyłogalis

                                                                                  Prezes  Zarządu  Fundacji „TARA”

 

Fundacja Tara - Schronisko dla Koni
Piskorzyna 18, 56-160 Wińsko, tel. 785 511 630, 519 609 698
Nr konta: PKOBP S.A. Oddział 3 we Wrocławiu, 75 1020 5242 0000 2902 0191 7236
www.fundacjatara.info, e-mail: info@fundacjatara.info, www.facebook.com/taraschroniskodlakoni

http://www.facebook.com/taraschroniskodlakoni
mailto:info@fundacjatara.info
http://www.fundacjatara.info/

