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Pełnomocnik ds. ochrony zwierząt powołany!
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Minister rolnictwa zapowiedział, że powstanie nowe stanowisko w MRiRW.
Pełnomocnik ds. ochrony zwierząt – powyższą funkcję obejmie Wojciech
Albert Kurkowski. Jednym z zadań wspomnianego pełnomocnika jest
opracowanie nowej ustawy o ochronie zwierząt.

Nowe stanowisko w resorcie rolnictwa dotyczące ochrony
zwierząt
Szef resortu rolnictwa podczas podsumowania dwóch lat pracy na stanowisku ministra poinformował,
że powoła pełnomocnika ds. ochrony zwierząt. Pisaliśmy o tym w artykule Dwa lata ministra
Ardanowskiego – czas na podsumowanie!
Tak też się stało, jak podaje MRiRW – Powołanie Pełnomocnika ds. ochrony zwierząt nastąpiło
w piątek, a funkcję pełnomocnika objął Wojciech Albert Kurkowski. Jest on międzynarodowym
sędzią felinologicznym, wiceprezesem World Cat Federation, a prywatnie miłośnikiem zwierząt.

Pełnomocnik ds. ochrony zwierząt powołany – rozwiąże konflikt
z organizacjami prozwierzęcymi?
Pełnomocnik ds. ochrony powołany, a do jego zadań należeć będzie np.:
opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony zwierząt, oraz
dobrostanu zwierząt
analizowanie, ocenianie, a także monitorowanie funkcjonujących w tym zakresie
przepisów
Ponadto, nowo powołany pełnomocnik zajmie się identyfikowaniem bieżących problemów
w sferze ochrony zwierząt, a także przedstawianiem propozycji na ich rozwiązanie. Wojciech
Albert Kurkowski podejmie również współpracę z organizacjami:
społecznymi
zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt
Pełnomocnik ds. ochrony zwierząt będzie współpracował także z jednostkami samorządu
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terytorialnego. W zakresie kompetencji pełnomocnika jest również promowanie pozytywnych
zachowań wobec zwierząt.

Zwierzęta muszą żyć w godnych warunkach, ale nie można ich
bezprawnie zabierać
Minister rolnictwa na antenie radia Siódma-Dziewiąta tak mówił o nowym pełnomocniku:
,,To człowiek, który znakomicie zna warunki, w jakich powinny być przechowywane
zwierzęta i to zarówno gospodarskie, jak i towarzyszące (…). Zwierzęta muszą żyć
w dobrych warunkach. Oczywiście, człowiek jest panem stworzenia, ale zwierzęta
nie mogą cierpieć. Muszą być w warunkach, które odpowiadają ich potrzebom.
Będzie on pracować nad świadomością ws. zwierząt, ale i przeglądać prawo, które
teraz jest bezprawiem, bo pozwala zabierać zwierzęta”
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