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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak poinformowali mnie przedstawiciele Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwa-

riów, ostatnia nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadzi³a poprzez likwidacjê instytucji
rachunku dochodów w³asnych jednostek bud¿etowych po 31 grudnia 2011 r. istotne dla ogrodów zoo-
logicznych zmiany.

Ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne i oœrodki rehabilitacji zwierz¹t, a tak¿e schroniska dla zwie-
rz¹t na rachunku dochodów w³asnych gromadzi³y œrodki pieniê¿ne pochodz¹ce w wiêkszoœci z daro-
wizn osób fizycznych, w tym grona dzieci i klas szkolnych, dla których sponsorowanie utrzymania
konkretnego zwierzêcia lub grupy zwierz¹t poprzez istniej¹cy system adopcji by³o elementem wychowa-
nia. Wraz z t¹ nowelizacj¹ ustawy wszystkie bud¿etowe jednostki samorz¹dowe, których g³ównym ce-
lem statutowym jest opieka nad zwierzêtami lub roœlinami, utraci³y mo¿liwoœæ pozyskiwania na swój
rachunek dochodów w³asnych, nie tylko darowizn pieniê¿nych, ale i drobnych kwot pochodz¹cych miê-
dzy innymi ze sprzeda¿y nadwy¿ek niskocennych zwierz¹t i ptaków okreœlonych gatunków, materia³ów
hodowlanych (piór, jajek), odpadów drewna opa³owego z wycinek, produkowanego we w³asnym zakre-
sie obornika.

Po 31 grudnia 2011 r. jakiekolwiek wp³ywy z wymienionych tytu³ów bêd¹ stanowiæ dochód jednostki
samorz¹du terytorialnego, co prawdopodobnie doprowadzi do ca³kowitego zaniku wp³at darowizn przez
osoby fizyczne i dzieci. Nie mo¿na bêdzie bowiem przekazaæ tych œrodków zgodnie z wol¹ darczyñcy na
sponsorowanie konkretnego zwierzêcia lub finansowanie celu okreœlonego przez darczyñcê z bud¿etu
jednostki samorz¹du terytorialnego.

W zwi¹zku z tym Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów zaproponowa³a zmia-
nê zapisów art. 223 ustawy o finansach publicznych polegaj¹c¹ na dopisaniu do pktu 1 nastêpuj¹cej tre-
œci: „oraz ustawy o ochronie zwierz¹t z dnia 21 sierpnia 1997 r. (DzU 1997 Nr 111 poz. 724, z póŸn. zm.)
i ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (DzU 2004 Nr 92 poz. 880, z póŸn. zm.)”.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o opiniê w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek




