
ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

z dnia „ . . . < f t ..... 2015 roku

w sprawie ustalenia "Programu upowszechniania wsrod rolnikow znajomosci przepisow

ustawy o ochronie zwierzat w wojewodztwie iubuskim na lata 2016-2020"

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U, z 2013 r.,

poz. 856 ze zm.}, uchwala si§ co naste_puje:

§ 1. Ustala si§ "Program upowszechniania wsrod rolnikow znajomosci przepisow ustawy

o ochronie zwierzat w wojewodztwie lubuskim na lata 2016-2020" stanowiacy zafacznik do niniejszej

uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie_ Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Jerzij Tender



Zatacznik do uchwaly Nr ,;
Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego
zdnia &1<.

PROGRAM
upowszechniania wsrod rolnikow znajomosci przepisow ustawy o ochronie

zwierza_t w wojewodztwie lubuskim na iata 2016-2020



Rozdziai I

WPROWADZENIE

§ 1. Obecnie, na terenie wojewodztwa lubuskiego realizowany jest ..Program upowszechniania

wsrod rolnikow znajomosci przepisow ustawy o ochronie zwierzaj w wojewodztwie lubuskim na

lata 2014 - 2015", opracowany na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat

i kolejnych jej nowelizacji, dotyczacych zmian wprzepisach ( Dz. U. z2013 r., poz. 856 j. t. zezm,).

W ramach Programu, Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku upowszechnia wiedze_

0 ochronie zwierzaj w trakcie szkoleh gminnych, powiatowych i wojewodzkich organizowanych przez

LODR w Kalsku oraz w formie doradztwa udzielanego przez specjalistow PZDR bezposrednio

w gospodarstwach, jak rowniez poprzez publikacje artykuiow w miesi§czniku Lubuskie Aktualnosci

Roinicze i na stronie internetowej LODR.

§ 2. 1. Opracowanie programu na kolejne lata 2016-2020 wynika z zapisu art. 8 ust. 3 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzqt, jak i rowniez uzasadnione jest koniecznoscia,

dalszego kontynuowania upowszechniania wsrod rolnikow wojewodztwa lubuskiego wiedzy z zakresu

aktualnie obowiazujacych przepisow regulujacych post^powanie ze zwierz^tami gospodarskimi,

domowymi, wolno zyjacymi (dzikimi), wynikajacych z nowelizacji ustawy o ochronie zwierzat

Ksztattowanie postaw, dla ktorych mottem moze bye zapis art. 1 w/w ustawy: ,,Zwierz§, jako istota

zyjaca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecza .̂ Czlowiek jest mu winien poszanowanie,

ochron^ i opieke/', to podstawowy eel tego programu.

2. Program skierowany jest do rolnikow i swoim zakresem obejmuje zwierz^ta gospodarskie

1 domowe, a zagadnienia w nim zawarte uwzgle/Jniaja^ w szczegolnosci utrzymywanie zwierzat

(dobrostan), transport, uboj, usmiercanie zwierzat oraz zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne

wykonywane na zwierz^tach.

Nie mozna rowniez zapominac o zwierz^tach wolno zyjacych (dzikich) towarzysza^cych

czlowiekowi w jego srodowisku, aby nie tylko tolerowac ich obecnosc, ale uznac ich prawo do zycia

obok czlowieka oraz jego opieki, gdy sytuacja tego wymaga. Dlatego tak wazne jest uswiadamianie

rolnikom, ze prawo ochrony zwierzat bierze w obron§ kazde zwierz^, nie tylko te hodowlane.



Rozdziat II

PODSTAWY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U.z2015 r., poz. 1392J. t.),

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzaj(Dz. U. z2013 r., poz. 856 j.t.),

3. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie

minimalnych warunkow utrzymywania gatunkow zwierzaj gospodarskich innych niz te, dla ktorych

normy ochrony zostaly okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz,778),

4. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagah

i sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunkow zwierzat gospodarskich, dla ktorych normy

ochrony zostaly okreslone w przepisach unii europejskiej (Dz. U, Nr 56, poz. 344 ze zm.)

5. Ustawa z dnia 22 pazdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 474),

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1482 j. t.),

7. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 wrzesnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji

osob uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunkow i metod uboju i usmiercania zwierzat

(Dz. U. Nr 205, poz. 2102 ze zm.),

8. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 wrzesnia 2004 r, w sprawie

szczegotowych wymagah weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierzaj dzikich utrzymywanych

przezczfowiekajakzwierze>gospodarskie (Dz. U. Nr215, poz. 2188),

9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r, o ochronie zdrowia zwierzaj oraz zwalczaniu chorob zakaznych

zwierzat (Dz. U. z 2014, poz. 1539 ze zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie warunkow,

trybu i sposobu wydawania zezwoleh na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierzat (Dz. U. Nr 101, poz. 682),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewne_trznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie

zasad i warunkow wyfapywania bezdomnych zwierzat ( Dz. U. Nr 116, poz. 753),



Rozdzia* III

CELE PROGRAMU

§ 1.1. Celem programu jest upowszechnianie wsrod rolnikow wojewodztwa lubuskiego wiedzy na

temat aktualnych przepisow ustawy o ochronie zwierzaj, obowiazkow jakie naklada ustawa na

wtascicieli zwierzaj z tytutu ich posiadania, co powinno si§ przeiozyc na popraw? warunkow utrzymania

zwierzaj: i ograniczenie do minimum przypadkow niehumanitarnego traktowania zwierzat Chodzt o to,

by zwierz^ta nie byly traktowane jak przedmiot, ale przede wszystkim jako istoty zyjace, ktore sa^ zdolne

do odczuwania cierpienia.

2. Ksztaitowanie w spolecznosci lokalnej mieszkahcow obszarow wiej'skich odpowiedzialnych

zachowah wobec wszystkich gatunkow zwierzaj zyja^cych w otoczeniu czlowieka.

3. Przekonanie posiadaczy zwierzaj domowych, ze kazdy ich podopieczny niezaleznie od gatunku,

ma okreslone potrzeby co do warunkow utrzymania i ze trzeba je najpierw poznac, potem stworzyc tak,

zeby ani zaniedbania, ani nadgorliwosc w dogadzaniu nie byty zaprzeczeniem wlasciwej opieki

i ochrony.

4. Podejmowanie przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku wszelkich dziaiah

majacych na celu rozpowszechnianie wsrod rolnikow wiedzy na temat przepisow i dobrych praktyk

dotyczacych:

1) ochrony zwierzqt,

2) dobrostanu zwierza^t,

3) minimalnych warunkow sanitarnych przy skupie, obrocie, uboju, transporcie zwierzaj

gospodarskich,

4) wlasciwego traktowania zwierzaj podczas transportu, w miejscach ich gromadzenia i uboju,

5) warunkow zoohigieniczych w pomieszczeniach inwentarskich,

6) koniecznosci prowadzenia badari weterynaryjnych i dokumentacji w gospodarstwie,

7) wiasciwego zywienia zwierzaj,

8) statusu zdrowotnego stad zwierzaj,

9) wyeliminowania zagrozeh zwiazanych z niebezpiecznymi srodkami zywienia zwierzaj,

10) znajomosci przepisow, dotyczacych wymogow sanitarno-weterynaryjnych w budynkach

inwentarskich.



Rozdzial IV

CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

§ 1. Wojewodztwo lubuskie polozone jest w zachodniej cz^sci Polski na obszarze Srodkowego

Nadodrza. Od zachodu graniczy z Niemcami (Landem Brandenburgia i Saksonia), od wschodu

z wojewodztwem wielkopolskim, od polnocy z zachodnio - pomorskim, a od potudnia z dolnoslaskim.

Lubuskie (wg GUS z 31 grudzieh 2014 r) zajmuje obszar wg granic administracyjnych 13 987.89 km2,

co stanowi 4,5% powierzchni Polski. Pod wzgl§dem wielkosci zajmuje 13 miejsce wsrod 16 nowych

wojewodztw. Prawie poiowe_ powierzchni wojewodztwa (49,1%) zajmuja^ lasy i grunty zadrzewione,

uzytki rolne stanowia^ 40,7%.Obszar wojewodztwa zamieszkuje 1 020 307 osob, tj. 2,65% ogofu

ludnosci caiego kraju. W 42 miastach mieszka 63,3% ogolu ludnosci wojewodztwa, a na obszarach

wiejskich 36,7%.Wojewodztwo lubuskie nalezy do regionow o najnizszej ge_stosci zaludnienia,

na 1 km2 przypada 73 osoby, podczas gdy w kraju 123 osoby. Wojewodztwo podzielone jest

na 82 gminy, w tym: 9 to jednostki miejskie, 33 to osrodki miejsko-wiejskie, 40 to gminy wiejskie,

12 powiatow i 2 miasta na prawach powiatow grodzkich (Gorzow Wlkp. i Zielona Gora). Pod wzgl^dem

liczby jednostek administracji powiatowej woj. lubuskie jest na jednym z ostatnich miejsc w kraju, tuz

przed podlaskim i swi^tokrzyskim.

W wojewodztwie sa^dwa rownorz^dne osrodki administracji szczebla wojewodzkiego - Gorzow

Wlkp., w ktorym miesci si? siedziba Wojewody Lubuskiego oraz Zielona Gora, w ktorej swoja^ siedzib?

ma Marszalek Wojewodztwa Lubuskiego. Obydwa miasta sa^ regionalnymi centrami zycia

spoleczno-gospodarczego i kulturalnego.

Wojewodztwo lubuskie ma urozmaicona^ rzezb^ terenu. Roznice wysokosci si^gaja^ tu ponad

200 m, Najwyzej polozone sa^ tereny w okolicach Lagowa (227 m n.p.m.) i Zar (226 m n.p.m.).

Natomiast dno rzeki Odry w okoiicach Kostrzyna lezy zaledwie 10 m n.p.m.

Klimat ma charakter przejsciowy pomi^dzy klimatem kontynentalnym a oceanicznym. Srednie

roczne temperatury oscyluja^ w granicach + 8°C i nalezy do najwyzszych w kraju. Najcieplej jest

w Siubicach, ktore nazywane sa^polskim biegunem ciepla. Liczba dni mroznych, gdy temperatura spada

ponizej 0°C jest w wojewodztwie znacznie nizsza niz w innych regionach kraju. Lagodny, cieply

i wilgotny klimat powoduje, ze okres wegetacyjny roslin jest dtuzszy niz w centralnej i wschodniej

Polsce.

Mimo sprzyjajacego klimatu warunki przyrodnicze do produkcji rolnej nalezy do trudnych, Uzytki

rolne, a zwlaszcza grunty orne, posiadajq, gleby o najnizszej w kraju jakosci; dominuja^ gleby slabej

bardzo slabe, klas - V, VI, VI z, utworzone z piaskow o malej retencji wody, ubogie w skladniki
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pokarmowe, kwasne i bardzo kwasne. Wojewodztwo dysponuje bardzo duzym zasobem wod

powierzchniowych i podziemnych. Przez region przeptywajaj Odra, Warta, Notec, Bobr, Nysa Luzycka,

Obra i inne mniejsze rzeki. Sposrod kilkuset jezior o powierzchni ponad 1 ha wi^ksze znaczenie

spoleczno-gospodarcze ma 57 jezior o powierzchni przekraczajacej 50 ha.

Lasy i grunty zadrzewione zajmuja^ 49,1% powierzchni wojewodztwa, co daje regionowi

pierwsze miejsce w kraju pod wzgle_dem lesistosci.

Najcenntejsze tereny przyrodnicze obj^te s^ ochrona,. W wojewodztwie (wg Rejestru form

ochrony przyrody RDOS w Gorzowie Wlkp. na dzieh 16 listopada 2015r) istniejaj 2 parki narodowe

(Drawiehski i Ujscie Warty) o lacznej powierzchni 13,6 tys. ha, 8 parkow krajobrazowych (Ujscie Warty,

Jiuk Muzakowa, Barlinecko-Gorzowski, Pszczewski, Krzesihski, tagowski, Gryzyhski i Przem^cki)

o lacznej powierzchni 76,6 tys. ha, 64 rezerwatow przyrody o lacznej powierzchni 3,9 tys. W regionie

wyste.puja^ tez obszary chronionego krajobrazu o lacznej pow. 436,6 tys. ha, zespoly przyrodniczo-

krajobrazowe oraz 1254 pomnikow przyrody. Ogolem powierzchnia o szczegolnych walorach

przyrodniczych obejmuje 547,7 tys. ha.

Bogactwo lasow i jezior stanowi bardzo duzy walor turystyczny regionu. Znajdujq.si? tu liczne

osrodki wypoczynkowe. Przez teren wojewodztwa przebiega europejski szlak pieszy E-11 oraz

dalekobiezny europejski szlak rowerowy R-1. Walory przyrodnicze wzbogacone sa^ przez unikatowe

obiekty historyczne, wsrod ktorych znajduje si§ Mi^dzyrzecki Rejon Umocniony - najwi^kszy obecnie

w kraju zespol podziemnych budowli militarnych z okresu II wojny swiatowej. Glownym bogactwem

naturalnym wojewodztwa lubuskiego sa^ztoza zwirowo- piaskowe, kreda jeziorna, a takze bardzo licznie

wyst^pujace surowce ilaste do produkcji wyrobow ceramicznych i budowlanych.



§ 2. Rolnictwo wojewodztwa lubuskiego:

1. Ogolna powierzchnia wojewodztwa:

1) wg granic administracyjnych -1 398 789 ha

2) wg siedziby uzytkownika - 1 383 879 ha

2. Struktura uzytkowania gruntow (wg siedziby uzytkownika)

Wyszczegolnienie

1. Uzytki rolne wtym:

-gruntyorne

-sady

- laki i pastwiska

-pozostale uzytki rolne

2. Lasy i grunty lesne

3. Pozostate grunty

Ogoiem wtys. ha
2013 r.*

456,7

297,7

3,7

96,6

9,4

708,2

48,8

2014 r.*

439,1

281,2

4,0

116,2

4,0

717,6

20,0
US. Zielona Gora, Dane z Charakterystyki Gosp. Rolnych

3. Uzytkowanie gruntow wg siedziby uzytkownika w tys. ha (2014 r.)

Wyszczegolnienie

Ogoiem
w tym: gospodarstwa
ihdywidualne

Uzytki rolne
ogolem*

439,1

369,8

Grunty
orne

281,2

228,3

Sady

4,0

3,9

Laki
trwate

90,5

79,8

Pastwiska

25,7

24,9

Uzytki rolne
pozostale

4,0

2,9

*Uzytki rolne w dobrej kulturze i pozostale

4. Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych (dane z 2014r.

Wyszczegolnienie

Liczba gospodarstw

% gospodarstw

do1
ha

1068

5,1

1-5
ha

9006

43,4

5-10
ha

3727

18,0

10-20
ha

3288

15,9

20-50
ha

2183

10,5

powyzej
50 ha

1470

7,1

ogolem

20742

100
* US Zielona Gora, Dane z Charakterystyki Gosp. Rolnych

5. Produkcja roslinna

Glowna^ pozycje. w strukturze zasiewow (64,9 % w 2015r.) stanowia^ zboza podstawowe

z mieszankami. W strukturze uprawy zboz dominuja_ zboza ozime (68,9%), glownie za sprawq,

zyta 20,8% i pszenicy oz. 23,8%. W porownaniu do 2014 roku, powierzchnia uprawy zasiewow

nieznacznie spadla. Spadek powierzchni wystapil w zbozach o 3,4%. Powierzchnia uprawy ziemniakow,

burakow cukrowych i kukurydzy pozostal na niezmienionym poziomie. Nastapil wzrost uprawy rzepaku

o 7,2%,



Struktura zasiewow podstawowych roslin uprawnych

Wyszczegolnienie

Zboza podstawowe z mieszankami

Ziemniaki

Buraki cukrowe

Rzepak i rzepik

Kukurydza na ziarno

Powierzchnia
w tys. ha

201 4 r.*

188,8

8,7

1,7

27,6

14,1

2015 r*

182,4

8,7

1,7

29,6

14,3

Sredni plon
wdt/ha

2014 r.*

39,1

250,0

450,0

32,3

64,9

201 5 r.*

34,5

191,0

334,0

31,1

39,5
*- szacunek rzeczoznawcow

Udzial poszczegolnych gatunkow zboz w strukturze zasiewow

Wyszczegolnienie

Pszenica ozima

Pszenicajara

2yto

Je.czmieri ozimy

Je_czmieri jary

Owies

Pszenzyto ozime

Pszenzyto jare

Mieszanki zbozowe

Powierzchnia
w tys. ha

2014 r.*

42,3

9,3

40,2

11,2

20,2

11,4

30,7

4,1

19,5

2015 r.*

43,5

8,3

37,9

11,1

18,6

10,8

29,9

4,1

18,3

Sredni plon
wdt/ha

2014 r.*

47,5

36,6

34,5

41,4

34,7

31,0

43,8

35,0

32,7

201 5 r*

42,4

29,9

29,8

39,0

28,8

26,2

39,6

27,5

28,5
*- szacunek rzeczoznawc6w
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6. Produkcja zwierz^ca

Podstawowe kierunki produkcji zwierz^cej w wojewodztwie lubuskim to chow i hodowla bydfa

mlecznego i mie_snego, trzody chlewnej oraz produkcja drobiarska, a w szczegolnosci produkcja drobiu

kurzego i indykow.

W wojewodztwie lubuskim stan zwierzaj gospodarskich wg publikowanych danych US Zielona Gora:

Rolnictwo w woj. lubuskim z 2014 r. wynosif:

Poglowie zwierzaj gospodarskich (w tys. szt.)

Wyszczegolniente

Bydb
w tym krowy
w tym krowy mleczne

Trzoda chlewna
w tym lochy

Owce

2014 rok*
czerwiec

ogolem

79,7
30,9
18,6

155,8
13,0

5,4

w tym gosp.
indywidualne

64,8
24,0
13,5

110,8
8,3

5,1

201 5 rok*
czerwiec

ogotem

73,8
27,8
14,2

143,8
10,3

4,5

w tym gosp.
indywidualne

64,3
24,3
11,6

98,4
5,9

4,5

ObsadanalOO haUR/szt.

Bydto

Trzoda chlewna

Owce

18,1

35,5

1,2

17,4

29,7

1,4

18,1

37,3

0,8

17,2

31,4

0,8

*- US. Zielona Gora. Rolnictwo w wojewodztwie lubuskim w 2014r

W poglowiu zwierzaj, porownujac rok 2015 do roku poprzedniego, odnotowano spadek stanu bydla

o 5,9 tys, sztuk (7,4%) oraz spadek stanu krow o 3,1 tys. sztuk (9,0%).

W poglowiu trzody chlewnej odnotowano spadek stanu zwierzaj o 12 tys. sztuk. (9,2%). Nastapil

rowniez spadek stanu loch o 2,7 tys. sztuk (8,0%).



Rozdziat V

OP1S REALIZACJII WYKONAWCY PROGRAMU

§ 1. 1, Zadania na rzecz ochrony zwierzaj, be/Ja^ realizowane we wspoldzialaniu z wlasciwymi

instytucjami administracji rzadowej i wtadzami samorzadu oraz organizacji pozarzadowych, zwiazkow

branzowych rolnikow, zwiazkow hodowcow zwierzat

2. Osoba utrzymujaca zwierze gospodarskie lub domowe ma obowiazek zapewnic mu:

1) pomieszczenie chroniace je przed niekorzystnymi warunkami: zimnemj upafami i opadami

atmosferycznymi, z dost^pem do swiatfa dziennego, wygodna^ powierzchni? do wypoczynku

umozliwiajaca^ swobodna^ zmian§ pozycji ciala, odpowiednia^ karm$ pokrywajaca^ potrzeby

w zakresie wzrostu, zdrowotnosci i zywotnosci, staty dost^p do wody pitnej.

2) prewencj$, profilaktyk?, szybka^diagnostyk^ i skuteczne leczenie,

3) eliminacj§ czynnikow stresogennych.

§ 2, 1. Glownymi formami upowszechniania przepisow ustawy o ochronie zwierzaj w programie

na lata 2016 - 2020 w Lubuskim Osrodku Doradztwa Rolniczego sa :̂

1) szkolenia

Szkolenia realizowane be_d^ jako temat dodatkowy w trakcie szkoleh gminnych, powiatowych

i wojewodzkich organizowanych przez LODR w Kalsku (zgodnie z programem dzialalnosci).

Wykladowcami b^da, specjalisci Lubuskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku i Inspekcji

Weterynaryjnej.

Na szkoleniach w sposob skondensowany omawiane b^da, zagadnienia dotyczace ochrony

zwierzaj ze szczegolnym uwzgl^dnieniem:

a) obowiazkow jakie naklada ustawa na wlascicieli zwierzqt z tytulu ich posiadania bez wzgl^du na

ich gatunek,

b) prawidiowej opieki, warunkow utrzymania, obchodzenia si§ ze zwierz^tami,

c) zasad zapobiegania chorobom zakaznym i poste_powania ze zwierz^tami chorymi i zranionymi,

d) stosowania dozwolonych technologii w chowie i hodowli zwierzaj gospodarskich,

e) warunkow utrzymania zwierzaj gospodarskich w otwartym systemie.

2) doradztwo indywidualne

Doradztwo realizowane b§dzie w Lubskim Osrodku Doradztwa Rolniczego przez specjalistow

Powiatowych Zespolow Doradztwa Rolniczego obejmujacych wszystkie powiaty woj. lubuskiego.

Doradztwo prowadzone b^dzie bezposrednio w gospodarstwach rolnych, jaki rowniez w biurach

siedziby PZDR.
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3) dzialalnosc wydawnicza

Dziaiania informacyjne realizowane b§dq_ poprzez zamieszczanie artykulow dot. produkcji

zwierz^cej w miesie_czniku Lubuskie Aktualnosci Rolnicze jak i na stronie internetowej LODR.

4) organizacja pokazow zwierzat

W ramach programu planuje si§ organizacj§ pokazow roznych gatunkow zwierzaj w LODR na

targach rolniczych w Kalsku i Oddziale w Lubniewicach. Pokazy takie gromadza^ bardzo liczna^

grup§ hodowcow, dzieci, mitosnikow zwierzat i 53 doskonala_ forma_ edukacji szerzenia wiedzy

z zakresu ochrony zwierzat

5) wspofpracazezwiazkami branzowymi rolnikow

Bardzo waznym warunkiem upowszechnienia programu jest dobra wspolpraca ze zwiazkami

branzowymi rolnikow, organizacjami samorzadowymi rolnikow. Gromadza^ one czolowa^ grup§

hodowcow zwierzaj, ktorzy moga^ pomoc w organizacji szkoleti, jak rowniez inspirowac

i organizowac dzialania w zakresie ochrony zwierzaj. Szczegolna rola w upowszechnieniu

przepisow ustawy przypada organizacjom pozarzadowym. Organizacje pozarzadowe odgrywaja^

niezwykle wazna^ rol§ na wielu poziomach, zarowno w dziedzinie kreowania nowych rozwiazah

prawnych w ochronie zwierzaj, inspirowania do dziatenia wladz i instytucji na rzecz ochrony

zwierzaj, jak rowniez konkretnych dziatari praktycznych.

Zwierz^ta w naszej kulturze maja^ cz^sto status podrz^dny. Stanowict wartosc glownie jako

srodek do osia^ni^cia wlasnych celow osobistych i ekonomicznych. Zmiana modelu kultury

i rozbudzanie swiadomosci spolecznej i wrazliwosci moralnej jest glownym celem dzialania tych

organizacji. Wspolpraca z tymi organizacjami wyzwoli nowe pomysly i inspiracje dla pelniejszego

upowszechniania przepisow ustawy.

Program upowszechniania przepisow ustawy be_dzie realizowany przez Lubuski Osrodek

Doradztwa Rolniczego w Kalsku w scisfym wspoldziataniu z Wojewodzkim Inspektoratem

Weterynarii w Zielonej Gorze i przy wspolpracy organizacji pozarzadowych i zwia^zkow hodowcow:

- Lubuski Zwiazek Hodowcow Byd(a w Zielonej Gorze,

- Lubuski Zwiazek Hodowcow Trzody Chlewnej w Zielonej Gorze,

- Polski Zwiazek Hodowcow i Producentow Trzody Chlewnej PPPOLSUS" w Warszawie,

- Polski Zwiazek Hodowcow i Producentow Bydla Mi^snego w Warszawie,

- Polska Federacja Hodowcow Bydla i Producentow Mleka w Warszawie,

- Zielonogorski Zwiazek Hodowcow GoJ§bi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zielonej Gorze,

- Zwiazek Hodowcow Koni Ziemi Lubuskiej w Zielonej Gorze,

- Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Gorze,
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- Lubuski Wojewodzki Zwiazek Rolnikow, Kotek i Organizacji Rolniczych wZielonej Gorze,

- Wojewodzki Zwiazek Rolnikow Kolek i Organizacji Rolniczych w Gorzowie Wlkp.,

- Fundacja Ochrony Zwierzat i Srodowiska ,,Lex Nowa" z siedziba^w Jelczu - Laskowicach

RozdzialVI

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

Lp.

1.

2,

3

Formy realizacji
programu

Szkolenia rolnikow

Porady indywidualne

Dzialalnosc
wydawnicza artykuly
w miesi§czniku
Lubuskie Aktualnosci
Rolnicze i na stronie
internetowej LODR

Liczba dziafah

wg Planu dziatalnosci
LODR danego roku

wg potrzeb

sukcesywnie zgodnie z

potrzebami

Termin
realizacji

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Wykonawca

Specjalisci Lubuskiego
Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Kalsku,
Lekarze wet. Powiatowych
Inspektoratow Weterynarii
Specjalisci PZDR
Lubuskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego
w Kalsku
Specjalisci Lubuskiego
Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Kalsku

ZAKIADANE REZULTATY PROGRAMU

1. Rozpowszechnienie wsrod rolnikow wiedzy z zakresu obowiazujacych regulacji prawnych

dotyczacych zapewnienia dobrostanu zwierzaj, znajomosci obowiazkow jakie nakiada ustawa

o ochronie zwierzaj na wlasciciela zwierza^t z tytulu ich posiadania i konsekwencji wynikajacych

z ich nieprzestrzegania.

2. Zmotywowanie rolnikow do stosowania w budynkach inwentarskich nowych rozwiazan, ktore

zapewnia^ zwierzetom wlasciwe warunki bytowe.
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