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W oparciu o nasz statut, działając jako Stowarzyszenie wyższej użyteczności, 

chcielibyśmy,  po  zapoznaniu  się  z  projektem  rozporządzenia  w  sprawie  zwierząt 

wykorzystywanych w akcjach ratowniczych, zasugerować, aby w przepisie paragrafu 

3  ust.  3  w/w  rozporządzenia  na  liście  psów,  które  mogą  być  szkolone  na  psy 

ratownicze  znalazła  się  propagowana  przez  nas  w  ratownictwie  wodnym  rasa 

nowofundland.  Warunki fizyczne i instynkt tego psa sprawiają,  że ma on najlepsze 

predyspozycje  do  wykorzystywania  go  w  ratownictwie  wodnym.  Chcielibyśmy 

wskazać,  że właściciele i  przewodnicy psów w większości  są członkami Wodnego 

Ochotniczego  Pogotowia  Ratunkowego,  pracują  jako  ratownicy  WOPR,  wspólnie  

z WOPR-em organizują szkolenia i pokazy ratownictwa, edukują dzieci i młodzież  

w szkołach i na plażach czy kąpieliskach. Znamy nowofundlandy w Policji i Straży 

Pożarnej, gdzie doskonale spełniają swoją rolę jako psy „wodne”. Wydaje nam się, że 

pominięcie  nowofundlandów w liście  psów ratowniczych  jest  omyłkowe  i  na  tym 

etapie  legislacyjnym  lista zawarta  w  rozporządzeniu może  zostać  uzupełniona  

o  doskonałego  pływaka  i  najdoskonalszego  psa  ratowniczego  wodnego,  jakim jest 

nowofundland.  Nadmieniamy,  że  psy  tej  rasy  wykorzystywane  są  w  ratownictwie 

wodnym w wielu krajach posiadających w tej dziedzinie ogromne doświadczenie (np. 

Francja, Włochy, USA) co ma też podłoże historyczne.

Proponujemy  również,  aby  w  paragrafie  7  rozporządzenia  na  końcu  zdania 

znalazł się zapis,  iż  "szkolenie może być prowadzone w miejscach publicznych za 

zezwoleniem  właściwych  służb".  Uzasadnieniem  dla  takiego  rozwiązania  jest 

możliwość  zainteresowania  szerszej  publiczności  szkoleniem psów,  co  pozwala  na 

edukację społeczną oraz umożliwia psom pracę nawet w trudnych warunkach - tłum, 

krzyki, gwizdy itp. Oczywiście wszelkie prowadzone przez nas szkolenia odbywają się 

za  zgodą  WOPR-u  i  przedstawicieli  samorządu  terytorialnego.  Mamy nadzieję,  że 

nasze stanowisko spotka się z Państwa aprobatą i znajdzie odzwierciedlenie w literze 

prawa.

Z wyrazami szacunku



Prezes Stowarzyszenia Terranova                          Sekretarz Stowarzyszenia Terranova  

        Ryszard Kuflewicz                                                      Małgorzata Nowak
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