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JEŻELI WIDZISZ, ŻE KTOŚ KRZYWDZI ZWIERZĘ, PODEJMIJ DZIAŁANIE. 

POWIADOM ORGANY ŚCIGANIA (POLICJĘ LUB PROKURATORA), URZĄD GMINY ALBO 

ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ, KTÓREJ CELEM JEST OCHRONA ZWIERZĄT. 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, NIE GÓDŹ SIĘ NA PRZEMOC WOBEC ZWIERZĄT. 

ZWIERZĘTA CHRONI PRAWO. 

MOŻESZ, A NAWET MASZ OBOWIĄZEK DZIAŁAĆ. 

TY TEŻ MOŻESZ MIEĆ WPŁYW NA SYTUACJĘ ZWIERZĄT. 

 

 

 
KURY NA WOLNYM WYBIEGU. 

ZOSTAŁY TU SPEŁNIONE WSZYSTKIE PRAWNE 

WYMOGI. ZWIERZĘTA MAJĄ ZABEZPIECZONE 

POMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE, CZYSTĄ WODĘ I 

POŻYWIENIE ORAZ ZEWNĘTRZNY CZĘŚCIOWO 

ZADASZONY WYBIEG.

 

 

 

 

CEL BROSZURY 
 

Niniejszy informator przedstawia przepisy mające na celu ochronę zwierząt. Jest w nim mowa 

o czynach zabronionych oraz o obowiązkach człowieka wobec zwierząt, w szczególności w 

odniesieniu do zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich. 

Dowiesz się, jakie czyny wobec zwierząt zostały zabronione przepisami ustawy o ochronie 

zwierząt, w tym które z nich są wykroczeniami, a które przestępstwami. Dowiesz się również, 

kto i w jakim zakresie może, a kto jest zobowiązany do podjęcia działań w celu bezpośredniego 

udzielenia zwierzęciu pomocy. Będziesz wiedzieć też, jakie czynności podjąć w celu wszczęcia 

postępowań w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt oraz w celu 

wzięcia w nich udziału.   
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1. CZYNY PRZECIWKO ZWIERZĘTOM – WSTĘP 
 

Każde zwierzę wymaga dobrego (humanitarnego) traktowania. Podstawowym aktem 

prawnym regulującym kwestie postępowania ze zwierzętami jest ustawa z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122), w której ustanowiono normy dotyczące 

zwierząt i zasad postępowania z nimi, określono szereg zakazów oraz obowiązków człowieka 

wobec zwierząt. 

Postanowiono, że: 

 

ZWIERZĘ, JAKO ISTOTA ŻYJĄCA, ZDOLNA DO ODCZUWANIA CIERPIENIA, NIE JEST RZECZĄ  

(art. 1 ust. 1 ustawy). 

 

 

Zwierzęcia nie traktuje się więc jak rzecz, co oznacza, że w każdej sprawie konieczne jest 

wzięcie pod uwagę jego cech szczególnych – tego, że jest istotą żywą i zdolną do odczuwania 

cierpienia. Pomimo tego postanowienia, na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy: „do zwierząt 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy”. Można jednak je stosować pod 

warunkiem, że dana sytuacja nie została uregulowana przepisami ustawy o ochronie zwierząt. 

Oznacza to między innymi, że za zabicie zwierzęcia (z naruszeniem przepisów) oraz za inne 

czyny przeciwko zwierzęciu odpowie także jego właściciel, niezależnie od swoich uprawnień 

cywilnoprawnych. 

. 

ZDJĘCIE Z INTERWENCJI 

PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ 

SIEDEM ŻYCZEŃ Z GRUDZIĄDZA. 

POMIMO MOŻLIWOŚCI 

ZAKWALIFIKOWANIA SPOSOBU 

UTRZYMYWANIA TEGO ORAZ KILKU 

INNYCH PSÓW JAKO PRZESTĘPSTWA, 

ICH OPIEKUNOWIE ZOSTALI UKARANI 

MANDATEM, A WŁAŚCIWE WARUNKI 

BYTOWANIA ZWIERZĄT, W TYM W 

ZAKRESIE CZYSTOŚCI, ZOSTAŁY 

ZAPEWNIONE JUŻ NASTĘPNEGO 

DNIA. 
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W ustawie o ochronie zwierząt zostały zawarte także następujące normy ogólne, do których, 

jeżeli masz wątpliwości, jak rozumieć dany przepis, możesz się odwołać: 

 

CZŁOWIEK JEST ZWIERZĘCIU WINIEN POSZANOWANIE, OCHRONĘ I OPIEKĘ (ART. 1 UST. 1) 

ORAZ JEST ZOBOWIĄZANY DO HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT (ART. 5), PRZEZ 

KTÓRE ROZUMIE SIĘ TRAKTOWANIE UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY ZWIERZĘCIA I 

ZAPEWNIAJĄCE MU OPIEKĘ I OCHRONĘ (ART. 4 PKT 2). 

 

Żeby ochrona zwierząt była realizowana, oczywiście ktoś musi działać w sprawach, w których 

naruszone zostały normy chroniące zwierzęta. Ustawodawca nałożył taki obowiązek na organy 

administracji publicznej, w szczególności dotyczy to organów ścigania, Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz organów wykonawczych gmin (art. 1 ust. 3), przy współpracy z 

odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. 

W ślad za tymi postanowieniami przekazano też szereg uprawnień organizacjom społecznym, 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, o czym będzie mowa w następnej 

części informatora. 

 

 

CO WAŻNE – CZYNY PRZECIWKO ZWIERZĘTOM MOGĄ POLEGAĆ 

NA DZIAŁANIU ALBO NA ZANIECHANIU. 

 

W pierwszym przypadku przykładem może być bicie zwierzęcia, przycięcie psu uszu lub ogona 

(kopiowanie), łapanie ryb za skrzela przy przenoszeniu oraz umyślne pozbawienie zwierzęcia 

życia z naruszeniem przepisów. Kwalifikacja takich czynów jest oczywista dla osób 

zaangażowanych w ochronę praw zwierząt i prawdopodobnie będzie też bardziej oczywista 

dla organów ścigania. Nie jest jednak tak łatwo w przypadkach zaniechań, w których pomimo 

obowiązywania przepisów nakładających obowiązek m.in. zapewnienia odpowiednich 

warunków bytowania (tj. właściwego skonstruowania i wyposażenia pomieszczeń, w których 
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są utrzymywane zwierzęta, czy zapewnienia czystości) oraz dostępu do właściwego pokarmu 

(odpowiednio do wieku i zdrowia) i czystej wody do picia – osoba utrzymująca zwierzę 

obowiązków tych nie realizuje. 

 

Ochroną w ustawie o ochronie zwierząt zostały objęte wszystkie zwierzęta kręgowe (art. 2), 

do których należą: ssaki, ptaki, ryby, płazy i gady. Oznacza to, że jeśli mowa o zakazie zabijania 

zwierząt czy zakazie znęcania się nad nimi, przepisy odnoszą się do wszystkich zwierząt 

kręgowych, nie tylko np. do ssaków. 

 

Ustawa o ochronie zwierząt reguluje: 

1. ogólne zasady postępowania ze zwierzętami kręgowymi – przepisy dotyczące 

wszystkich zwierząt kręgowych znalazły się w artykułach od 1 do 8; 

2. zasady dotyczące poszczególnych grup zwierząt – ich utrzymywania i hodowli, 

a dotyczy to zwierząt: domowych (art. 9-11a), gospodarskich (art. 12-14), 

wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, 

sportowych i specjalnych (art. 15-18) oraz zwierząt wolno żyjących (dzikich) 

(art. 21-22a)1; 

3. kwestie dotyczące transportu zwierząt (art. 24-25)2; 

4. przeprowadzanie zabiegów na zwierzętach (art. 27); 

5. przeprowadzania uboju, uśmiercania i ograniczenia populacji zwierząt (art. 33-

34)3; 

6. nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy, który został przekazany 

Inspekcji Weterynaryjnej (art. 34a); 

7. kwestie nakładania sankcji za naruszenia przepisów wskazanych w punktach 1-

5 (art. 35-40), określając kary, jakie grożą za poszczególne czyny, środki karne, 

zasady postępowania ze zwierzęciem, co do którego orzeczono przepadek, oraz 

uprawnienia organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt. 

Kiedyś ustawa o ochronie zwierząt zawierała także przepisy dotyczące postępowania ze 

zwierzętami: 

 
1 Zwierząt gatunków dziko występujących dotyczą też inne regulacje – z zakresu ochrony przyrody, zarządzania 
wodami oraz prawa łowieckiego. 
2 Transportu zwierząt dotyczy rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy (…), Dz.Urz. L 3 z 5.1.2005, 
str. 1–44 
3 Zasady uśmiercania zwierząt zostały także uregulowane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 
września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, Dz.Urz. L 303 z 18.11.2009, str. 1–30. 
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• wykorzystywanymi w doświadczeniach, których obecnie dotyczą regulacje 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do 

celów naukowych i dydaktycznych4; 

• utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, których obecnie dotyczą regulacje 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody5 oraz rozporządzenia6. 

Oczywiście postępowania ze zwierzętami należącymi do tych dwóch grup zwierząt nadal 

dotyczą przepisy art. 1–8. 

W dalszej części informatora będzie mowa o zwierzętach klasyfikowanych do dwóch grup: 

zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich. Podane poniżej definicje obu grup pozwolą 

zorientować się, o jakie dokładnie zwierzęta będzie chodzić. 

1. Zwierzęta domowe to „zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza” (art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie 

zwierząt). Nie chodzi więc tylko o psy i koty, ale także o utrzymywane w domach 

ptaki, rybki czy fretki. 

2. Zwierzęta gospodarskie zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich7, a są 

to: koniowate (konie i osły), bydło (bydło domowe i bawoły), jeleniowate (jeleń 

szlachetny, jeleń sika i daniel utrzymywane w warunkach fermowych w celu 

pozyskania mięsa lub skór (…)), drób (wykaz gatunków zawiera art. 2 pkt 2 

wskazanej ustawy), świnie, owce, kozy, pszczoły miodne oraz zwierzęta 

futerkowe (gatunki zaklasyfikowane do tej grupy wymienione zostały w art. 2 

pkt 3). 

Wspomnieć warto, że przypisanie zwierzęcia do jednej z dwóch wyżej przedstawionych grup 

nie zawsze jest oczywiste. W przeciwieństwie do psa czy kota, np. koń, królik, a nawet świnia 

mogą zostać zaklasyfikowane jako zwierzę domowe albo jako zwierzę gospodarskie. 

 

  

 
4 Dz.U. 2019 poz. 1392. 
5 Dz.U. 2020 poz. 55 
6 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania 
poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym, Dz.U. 2005 nr 5 poz. 32 
7 Dz.U. 2017 poz. 2132. 
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2. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W IMIENIU ZWIERZĄT – 
UPRAWNIENIA ORGANIZACJI 
 

 

W ART. 39 USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT USTAWODAWCA POSTANOWIŁ, ŻE W SPRAWACH 

O PRZESTĘPSTWA OKREŚLONE W ART. 35 UST. 1, 1A LUB 2 ORAZ O WYKROCZENIA OKREŚLONE 

W ART. 37, A TAKŻE W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH O CZYN KARALNY 

OKREŚLONY W ART. 35 UST. 1, 1A LUB 2, PRAWA POKRZYWDZONEGO MOŻE WYKONYWAĆ 

ORGANIZACJA SPOŁECZNA, KTÓREJ STATUTOWYM CELEM DZIAŁANIA JEST OCHRONA 

ZWIERZĄT. 

 

 

Co oznacza ta norma? 

Dlaczego w ustawie wskazano właśnie organizacje społeczne? 

W sprawach o czyny przeciwko zwierzętom bardzo ważne jest 

podejmowanie działań przez każdego, kto widzi sytuację krzywdzenia 

zwierzęcia lub się o niej dowiedział. Brak działań staje się 

przyzwoleniem na przemoc. 

 

 

KAŻDY, KTO DOWIEDZIAŁ SIĘ O POPEŁNIENIU WYKROCZENIA LUB PRZESTĘPSTWA, MA 

PRAWO ZAWIADOMIĆ O NIM ORGANY ŚCIGANIA, A W PRZYPADKU PRZESTĘPSTW JEST TO 

RÓWNIEŻ OBOWIĄZEK, O CZYM STANOWI ART. 304 § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO: 

„KAŻDY, DOWIEDZIAWSZY SIĘ O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO Z URZĘDU, MA 

SPOŁECZNY OBOWIĄZEK ZAWIADOMIĆ O TYM PROKURATORA LUB POLICJĘ”. 

 

 

Oczywiste jest, że skrzywdzone zwierzę samo nie zgłosi się do organów ścigania, nie opisze 

swojej sytuacji i nie zażąda ukarania sprawcy. Niestety jako „zwykły/a” obywatel/ka, choć 

zawiadomisz organ o takim czynie, nie będziesz mógł/mogła m.in. uczestniczyć w 

postępowaniu jako strona. Nie będziesz więc mieć wpływu na to, jak się ono potoczy. 

W celu zapewnienia zwierzęciu efektywnej reprezentacji, w ustawie o ochronie zwierząt w 

specjalne uprawnienia wyposażono organizacje społeczne, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt. Taka organizacja może zostać utworzona w formie 

stowarzyszenia albo fundacji. Stowarzyszenia zakładane są i funkcjonują na podstawie ustawy 
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z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach8, zaś fundacje na podstawie ustawy z dnia 

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach9.  

Ważnym aktem dla funkcjonowania każdej organizacji społecznej jest jej statut, który określa 

cele jej działania, sposoby ich realizacji, oraz organy organizacji, ich funkcje i uprawnienia. 

 

     

INTERWENCJA FUNDACJI SIEDEM ŻYCZEŃ WRAZ ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ. 

 

W niniejszym informatorze nie sposób dokładnie opisać wszystkie uprawnienia przysługujące 

organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w 

szczególności wszystkie uprawnienia pokrzywdzonego. Jednak jeżeli jesteś członkiem 

organizacji działającej na rzecz zwierząt lub planujesz taką organizację założyć, możesz 

skorzystać z opracowań na ten temat, zaglądając między innymi na strony Prokuratury10. 

 

W sprawach o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt, w związku z uprawnieniem z art. 

39 ustawy o ochronie zwierząt oraz na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego, 

organizacja ma między innymi uprawnienia do: 

- na etapie postępowania przygotowawczego 

• złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu 

dochodzenia oraz zażalenia na bezczynność organu (to uprawnienie ma każdy, 

 
8 Dz.U. 2019 poz. 713 
9 Dz.U. 2018 poz. 1491 
10 Proponuję zajrzenie np. na tę stronę: 
http://www.warszawa.po.gov.pl/pl/page/single/section/4/subsection/21/alias/podstawowe_uprawnienia_i_o
bowiazki_pokrzywdzonego.html 

http://www.warszawa.po.gov.pl/pl/page/single/section/4/subsection/21/alias/podstawowe_uprawnienia_i_obowiazki_pokrzywdzonego.html
http://www.warszawa.po.gov.pl/pl/page/single/section/4/subsection/21/alias/podstawowe_uprawnienia_i_obowiazki_pokrzywdzonego.html
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kto złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa), jeżeli w 

ciągu 6 tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o 

przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie 

wszczęcia dochodzenia (art. 306 § 1 pkt 1, § 1a pkt 1 i § 3 oraz art. 325a § 2 

kodeksu postępowania karnego) 

• przejrzenia akt (art. 306 § 1b); 

• składania wniosków o dokonanie czynności dochodzenia, np. o przesłuchanie 

świadka, uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego (art. 315 § 1 i art. 

325a § 2 k.p.k.); 

 

- na etapie postępowania sądowego: 

• uczestniczenia w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok 

oskarżyciela publicznego lub zamiast niego (art. 53 k.p.k.) (konieczne jest 

złożenie stosownego oświadczenia do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego 

na rozprawie głównej), przy czym cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela 

publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego (art. 54 k.p.k.); 

• dostępu do akt sprawy oraz do sporządzania z nich odpisów i kopii (art. 156 § 5 

k.p.k.); 

• wniesienia aktu oskarżenia do sądu (subsydiarny akt oskarżenia) w razie 

powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu 

postępowania (organizacja ma miesiąc od doręczenia jej zawiadomienia o 

postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego 

postanowienia, zaś taki akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany 

przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej) (art. 55 § 1 i § 2 k.p.k.). 

 

TA SAMA INTERWENCJA, 

EFEKTEM BYŁO POUCZENIE I  

SZYBKA POPRAWA 

WARUNKÓW UTRZYMANIA 

ZWIERZĘCIA PRZEZ JEGO 

OPIEKUNA. 
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Jeżeli chcesz dowiedzieć się o uprawnieniach organizacji w sprawach o wykroczenia, zajrzyj 

koniecznie do artykułu Anny Zientary Udział organizacji społecznych w sprawach o 

wykroczenia z ustawy o ochronie zwierząt 11  oraz Rozdziału 5. kodeksu postępowania w 

sprawach o wykroczenia12. Informacje o uprawnieniach pokrzywdzonego możesz znaleźć też 

na stronach internetowych policji. Zwróć uwagę na uprawnienie pokrzywdzonego, a więc w 

omawianym przypadku organizacji, które pozwala na samodzielne wniesienie wniosku o 

ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy, jeżeli w ciągu miesiąca od zawiadomienia policji o 

wykroczeniu pokrzywdzony nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku 

o ukaranie albo otrzyma zawiadomienie, że czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw 

do wniesienia wniosku o ukaranie (art. 27 § 2 oraz art. 54 § 2 kodeksu postępowania w 

sprawach o wykroczenia). 

 

Pamiętaj! 

 

ZARÓWNO W PRZYPADKU SPRAW DOTYCZĄCYCH PRZESTĘPSTW, JAK TEŻ WYKROCZEŃ, 

ORGANIZACJA, CHCĄC KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW, POWINNA ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE, ŻE 

BĘDZIE WYKONYWAĆ UPRAWNIENIA POKRZYWDZONEGO W DANYM POSTĘPOWANIU. 

 

Najlepiej oświadczenie takie złożyć wraz z zawiadomieniem o możliwości popełnienia 

przestępstwa albo wykroczenia. 

Organizacjom, o których tu mowa, przysługują także inne prawa wynikające z przepisów 

ustawy o ochronie zwierząt. Mają one uprawnienie do odebrania zwierzęcia na czas 

toczącego się postępowania karnego, jednak wymagana będzie wówczas decyzja 

administracyjna wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o czym mowa w części 6. niniejszego 

informatora. Organizacje mogą także współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i 

samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie 

(art. 40) oraz zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska 

dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 

4). 

 

  

 
11 Artykuł został opublikowany w zbiorze w całości poświęconym zwierzętom „Sprawiedliwość dla zwierząt”, 
pod redakcją B. Błońskiej, W. Gogłozy, W. Klausa i D. Woźniakowskiej-Fajst, wydanym w roku 2017, a znajdziesz 
go tu: https://www.inp.pan.pl/wp-content/uploads/2018/06/Sprawiedliwosc-dla-
zwierza%CC%A8t_ostateczna-wersja.pdf [dostęp: 20.03.2020] na stronach 166–178. 
12 Dz.U. 2019 poz. 1120. 

https://www.inp.pan.pl/wp-content/uploads/2018/06/Sprawiedliwosc-dla-zwierząt_ostateczna-wersja.pdf
https://www.inp.pan.pl/wp-content/uploads/2018/06/Sprawiedliwosc-dla-zwierząt_ostateczna-wersja.pdf
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3. WYKROCZENIA Z USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT 
 

Jeżeli widzisz, że ktoś krzywdzi zwierzę, to może się okazać, że jesteś właśnie świadkiem 

popełniania wykroczenia albo przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt. Wykroczenia to 

czyny o mniejszej szkodliwości społecznej i, co za tym idzie, zasady odpowiedzialności za ich 

popełnienie różnią się od zasad odpowiedzialności za przestępstwa. W przypadku wykroczeń, 

z punktu widzenia nastawienia sprawcy do popełnianego czynu, będzie on odpowiadał za 

czyny popełnione umyślnie, jak też popełnione nieumyślnie (chyba że przepis stanowi, że 

osoba odpowiada tylko za czyn popełniony umyślnie, jednak takich czynów w ustawie o 

ochronie zwierząt nie ma), o czym mówi art. 5 kodeksu wykroczeń. 

 

WYSTARCZY WIĘC DOWIEŚĆ, ŻE OSOBA NIE ZASTOSOWAŁA SIĘ DO OKREŚLONYCH PRAWEM 

NORM, NAWET JEŚLI ZROBIŁA TO NIEUMYŚLNIE (Z LEKKOMYŚLNOŚCI LUB Z NIEDBALSTWA). 

 

 

         

INTERWENCJA ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ, OPIEKUN ZWIERZĘCIA ZOSTAŁ POUCZONY, PO TRZECH DNIACH SPRAWDZENIE – 

WARUNKI ZOSTAŁY ZNACZĄCO POPRAWIONE. 

Wykroczenia przeciwko zwierzętom (zapewnieniu odpowiedniego poziomu dobrostanu) 

zostały ustanowione w artykułach 37, 37b, 37d, 37e ustawy o ochronie zwierząt, przy czym 

artykuły 37, 37d i 37e odwołują się do norm zawartych w innych przepisach wspomnianej 

ustawy, ustanawiając kary za ich naruszenie. Z kolei art. 37b jako wykroczenia ustanawia 

naruszenia przepisów aktu prawa unijnego - rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 

grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań 

oraz zmieniające dyrektywy (…). 
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1) Wykroczenia przeciwko zwierzętom domowym 

a) Zawiera je głównie art. 37 ust. 1, a są to: 

• niezapewnienie zwierzęciu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, 

upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, 

umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, a także niezapewnienie mu 

odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody (art. 9 ust. 1); 

• trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w 

ciągu doby lub w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie  

oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu, przy czym długość uwięzi 

nie może być krótsza niż 3 m (art. 9 ust. 2);  

• wprowadzanie do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i 

giełdach (art. 10a ust. 1 pkt 1) oraz prowadzenie targowisk, targów i giełd ze 

sprzedażą zwierząt domowych (art. 10a ust. 1 pkt 2); 

• wprowadzanie do obrotu psów lub kotów poza miejscami ich chowu lub 

hodowli (art. 10a ust. 1 pkt 3), przy czym z zakazu wyłączone są podmioty 

prowadzące schroniska dla zwierząt oraz organizacje społeczne, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (art. 10a ust. 5); 

• rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych (art. 10a ust. 2), z zakazu 

wyłączone są hodowle zwierząt zarejestrowane w ogólnokrajowych 

organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność 

związana z hodowlą rasowych psów i kotów (art. 10a ust. 6); 

• odławianie zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku 

dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych 

zwierząt, oraz odławianie, jeśli za jego podstawę nie służy uchwała rady gminy, 

o której mowa w art. 11a (art. 11 ust. 3). 

 

b) Zwierząt domowych mogą dotyczyć także następujące wykroczenia z art. 37 ust. 1: 

• naruszenie nakazów lub zakazów w zakresie postępowania ze zwierzętami 

wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, 

sportowych i specjalnych, określone w art. 15 ust. 1–5, art. 16, art. 17 ust. 2–7, 

art. 18, w tym naruszenie zakazu stosowania wobec zwierząt 

farmakologicznych i mechanicznych metod i środków dopingujących oraz 

nakazu zapewnienia właściwego wypoczynku (naruszenie zakazu 

wykorzystywania zwierząt bezpośrednio po transporcie, bez regeneracji 

wypoczynkowo-ruchowej); 

• naruszenie obowiązku zapewnienia stosownej pomocy lub zawiadomienia 

jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3, przez prowadzącego pojazd 

mechaniczny, który potrącił zwierzę (nakaz zawarty w art. 25); 

• naruszenie następujących zasad (art. 27): 
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o zabiegi na zwierzętach są dopuszczalne dla ratowania ich życia lub zdrowia 

oraz dla koniecznego ograniczenia populacji i mogą być przeprowadzane 

wyłącznie przez osoby uprawnione (ust. 1), 

o zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z 

technologii produkcji mogą być wykonywane na zwierzętach wyłącznie przez 

osoby posiadające kwalifikacje określone odrębnymi przepisami, z 

zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób zapewniający ograniczenie 

cierpień i stresu zwierzęcia, 

o zabiegi powodujące ból wykonuje się w znieczuleniu ogólnym albo 

miejscowym, z wyjątkiem tych zabiegów, które według zasad sztuki 

weterynaryjnej wykonuje się bez znieczulenia. 

 

c) Wykroczenia przeciwko zwierzętom domowym statuuje również art. 37e ust. 1 

odnoszący się do art. 10b, w którym mowa o: 

• nabywaniu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach (art. 10b 

ust. 1 pkt 1); 

• nabywaniu psów lub kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (art. 10b 

ust. 1 pkt 2), zaś wyjątek stanowi nabywanie psów lub kotów od podmiotów 

prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (art. 10b ust. 2). 

 

 

TA SYTUACJA (ZWIERZĘTA BYŁY ZANIEDBANE, STAŁY W 

ODCHODACH) ZOSTAŁA ZGŁOSZONA ORGANOM 

ŚCIGANIA ORAZ POWIATOWEMU LEKARZOWI 

WETERYNARII. 

NIESTETY NIE SĄ ZNANE DALSZE LOSY CIELĄT. 
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2) Wykroczenia przeciwko zwierzętom gospodarskim 

Część wykroczeń przeciwko zwierzętom gospodarskim to czyny wskazane wyżej, w 

odniesieniu do zwierząt domowych, a są to: naruszenie nakazów lub zakazów związanych z 

wykorzystaniem zwierząt w rozrywce i widowiskach oraz do celów specjalnych, a także 

naruszenie zasad wykonywania zabiegów na zwierzętach oraz obowiązku udzielenia pomocy 

zwierzęciu potrąconemu przez samochód (mowa o nich w pkt. 1) lit. b). 

Jednak w art. 37 ust. 1 ustawy zostały ustanowione wykroczenia ściśle przeciwko zwierzętom 

gospodarskim, a są to: 

• niezapewnienie opieki i właściwych warunków bytowania (art. 12 ust.1); 

• naruszenie obowiązku zapewnienia warunków chowu lub hodowli zwierząt, 

tak by nie powodowały urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień (art. 12 ust. 

2); 

• naruszenie zakazu tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby (art. 12 ust. 4); 

• utrzymywanie cieląt powyżej 8 tygodnia życia w pojedynczych boksach oraz 

na uwięzi, z wyjątkiem pory karmienia, a w czasie jej trwania nie dłużej niż jedną 

godzinę (art. 12 ust. 4a), nie dotyczy to gospodarstw rolnych, w których 

jednocześnie utrzymywane jest mniej niż 6 cieląt (art. 12 ust. 4b); 

• naruszenie norm minimalnych powierzchni dla obsady danego gatunku, wieku 

i stanu fizjologicznego (zostały one określone w przepisach wykonawczych, 

wdrażających dyrektywy unijne13) (art. 12 ust. 5); 

• import zwierząt i produktów zwierzęcych uzyskanych w wyniku chowu lub 

hodowli z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy (art. 12 ust. 6); 

• wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej technologii chowu zwierząt bez uzyskania zezwolenia marszałka 

województwa, stwierdzającego, że technologia spełnia wymogi określone 

ustawą (art. 13 ust. 1); 

• naruszenie obowiązku dopasowania sposobu i warunków używania zwierząt 

do pracy, tak by nie stwarzały one nieuzasadnionego zagrożenia dla życia i 

zdrowia zwierząt ani nie powodowały zadawania im cierpienia (art. 14 ust. 1), 

w szczególności zabronione jest: 

o przeciążanie zwierząt, 

o używanie do pracy zwierząt chorych lub niedożywionych, 

 
13 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu 
postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 
określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 nr 116 poz. 778). 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków 
utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w 
przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2019 poz. 1966). 
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o używanie uprzęży, wędzideł, rzędów wierzchowych, juków, podków, pojazdów 

lub narzędzi mogących, ze względu na zły stan techniczny lub niewłaściwą 

konstrukcję, spowodować obrażenia ciała lub śmierć zwierzęcia, 

o używanie do popędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą 

spowodować okaleczenie zwierzęcia, 

o zmuszanie do wyczerpującego kłusu lub galopu zwierząt ciągnących ładunek, 

o używanie do zrywki drewna koni poniżej piątego roku życia (art. 14 ust. 2 pkt 

1-6); 

• naruszenie przez osobę wykorzystującą zwierzęta do pracy obowiązku 

zapewnienia zwierzętom w ciągu każdej doby wypoczynku dla regeneracji sił, 

właściwego dla danego gatunku (art. 14 ust. 3). 

 

W osobnym przepisie ustanowiono wykroczenia polegające na niestosowaniu się do zasad 

prowadzenia kurnika (art. 37d ust. 1) przez jego posiadacza. Są to: 

• niezapewnianie sprawowania opieki nad kurczętami brojlerami przez osoby 

posiadające odpowiednie kompetencje (spełniające warunki, o których mowa 

w art. 12a ust. 1); 

• zwiększenie obsady kurcząt brojlerów wbrew wymaganiom określonym w art. 

12d; 

• nieprowadzenie dokumentacji, o której mowa w art. 12f ust. 1, lub 

prowadzenie jej niezgodnie z tym przepisem; 

• nieudostępnianie i nieprzechowywanie dokumentacji; 

• niezaopatrywanie wysyłanych do ubojni kurcząt brojlerów, pochodzących z 

kurnika o zwiększonej obsadzie, w informacje, o których mowa w art. 12f ust.3. 

 

Po zapoznaniu się z wykroczeniami statuowanymi w przepisach ustawy o ochronie zwierząt, z 

następnej części informatora dowiesz się o przestępstwach przeciwko zwierzętom, również 

ustanowionych tą ustawą. 
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4. PRZESTĘPSTWA Z USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT 
 

W życiu codziennym możesz spotkać się nie tylko z wykroczeniami przeciwko zwierzętom, ale 

także z czynami cięższej wagi popełnianymi w stosunku do zwierząt. Przestępstwa to czyny o 

co najmniej znikomej szkodliwości społecznej, w wyniku których zwierzę znalazło się w 

znacznie trudniejszej sytuacji, która może wymagać nie tylko podjęcia działań w zakresie 

zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego, lecz także zabezpieczenia 

zwierzęcia przed dalszym krzywdzeniem (o tym mowa w części 5. informatora). 

Żeby zrozumieć sytuację z perspektywy prawa, warto wrócić do informacji zawartej w części 

3. informatora, dotyczącej jednej z zasad odpowiedzialności. Mianowicie za przestępstwo 

odpowiada ten, kto czyn popełnił umyślnie, zaś za czyn popełniony nieumyślnie sprawca 

ponosi odpowiedzialność, tylko jeżeli ustawa tak stanowi. W świetle tej informacji podkreślić 

należy, że przestępstwa określone w ustawie o ochronie zwierząt można popełnić tylko 

umyślnie. Czasem więc to od nastawienia sprawcy będzie zależeć, czy przez organy ścigania i 

sądy czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie czy jako przestępstwo. 

 

CZTERY OKOŁO TRZYMIESIĘCZNE 

KOTKI PORZUCONE PRZY 

PRZYDROŻNYM KRZYŻU, GDZIE 

CZĘSTO SĄ ZNAJDOWANE 

ZWIERZĘTA. OBECNIE PRZEBYWAJĄ  

W NOWYCH DOMACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestępstwa statuowane w ustawie o ochronie zwierząt zasadniczo można zaklasyfikować do 

jednej z dwóch grup: 

1) Przestępstwa przeciwko życiu zwierzęcia.  

Mowa tu o przestępstwie z art. 35 ust. 1: „Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju 

zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3”. 
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Skoncentrujmy się na naruszeniu art. 6 ust. 1, który wprowadza zakaz zabijania zwierząt, 

jednocześnie określając wyjątki od tego zakazu. Pozostałe przepisy, wskazane w art. 35 ust. 1, 

określają procedury, jakie mają być zastosowane przy uśmiercaniu zwierząt, przy czym w tej 

sferze obowiązuje także rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w 

sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (akt prawa unijnego) oraz Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób 

uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt14. 

Wprowadzenie normy zakazującej zabijania zwierząt ma bardzo szczególne znaczenie, 

ponieważ każde pozbawienie zwierzęcia życia, jeżeli nie można zaklasyfikować go ściśle do 

jednego z określonych przez ustawodawcę wyjątków od zakazu z art. 6 ust. 1, jest czynem 

zabronionym – przestępstwem (pamiętaj, że podczas prowadzenia postępowania będą brane 

pod uwagę również kwestie nastawienia sprawcy do popełnionego czynu – jeżeli pozbawił 

zwierzę życia nieumyślnie, nie będzie za ten czyn odpowiadał). 

 

Zwierzę można umyślnie pozbawić życia w następujących sytuacjach: 

1. uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich oraz uśmiercania dzikich ptaków i 

ssaków utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa i skór, 

2. połowu ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie i rybactwie śródlądowym, 

3. konieczności bezzwłocznego uśmiercenia (chodzi o obiektywny stan rzeczy 

stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii, polegający na tym, że 

zwierzę może dalej żyć, jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem 

człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia – art. 4 pkt 3), 

4. działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub 

zwierząt, 

4a) zabicia lub poddania ubojowi zwierząt gospodarskich z nakazu 

powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 33b ust. 1, 

5. usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, 

jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia, 

6. polowań, odstrzałów i ograniczania populacji zwierząt łownych, 

7. usypiania ślepych miotów, 

8. czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, 

określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2134, z późn. zm.), wykonywanych na podstawie właściwych zezwoleń, 

9. uśmiercania zwierząt gatunków obcych zagrażających gatunkom rodzimym lub 

siedliskom przyrodniczym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody. 

Pomimo że pozbawienie życia w powyższych sytuacjach jest dozwolone, powinno być jednak 

przeprowadzone zgodnie z art. 33 oraz przepisami odrębnymi. 

 
14 Dz.U. 2019 poz. 423. 
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Powyższe oznacza, że każde umyślne zabicie zwierzęcia nieokreślone jako wyjątek od zakazu 

zawartego w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (chyba że znajdzie się taki wyjątek w innej 

ustawie) jest przestępstwem. Mowa tu na przykład o uśmierceniu przez lekarza weterynarii 

starego psa czy kota lub innego zwierzęcia domowego, ponieważ właściciel nie chce go leczyć, 

jak też (oczywiście) samodzielne zabicie zwierzęcia przez właściciela we wskazanej sytuacji. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na odmienną sytuację zwierzęcia, które traktujemy jak 

towarzysza, oraz zwierzęcia, które trzymamy w celu pozyskania mięsa, skór, pierza czy futra. 

Szczególnie chronione jest życie bliskich nam zwierząt (towarzyszących człowiekowi), warto 

jednak pamiętać, że tak rygorystyczne normy obowiązują od niedawna. Przed wejściem w 

życie ustawy o ochronie zwierząt uśmiercanie zwierząt w schroniskach po 14 dniach od 

wyłapania było zasadą. 

 

2) Znęcanie się nad zwierzęciem 

Przestępstwa polegające na znęcaniu się nad zwierzęciem (ustanowione w art. 35 ust. 1a) 
zostały dookreślone w art. 6 ust. 1a i 2. Art. 6 w ust. 1a zawiera generalny zakaz znęcania się 
nad zwierzęciem, zaś na czym ów czyn polega, określa ust. 2 tego artykułu: „Przez znęcanie 
się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania 
bólu lub cierpień, a w szczególności:”. Dalej wymieniono rodzaje zachowania się człowieka, 
które ustawodawca zaklasyfikował jako znęcanie się nad zwierzęciem: 

• umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego 

prawem zabiegu lub procedury w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 

15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 

lub edukacyjnych (pkt 1); 

• wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w 

celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie 

psom uszu i ogonów (kopiowanie) (pkt 1); 

• używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt 

chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, 

których wykonywanie może spowodować ból (pkt 3); 

• bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w 

urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej 

części brzucha, dolnych częściach kończyn (pkt 4); 

• przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób 

nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich 

zwierząt do zbyt szybkiego biegu (pkt 5) – przy czym przeciążanie określa art. 4 

pkt 10 jako zmuszanie do nadmiernego wysiłku energetycznego, 

nieodpowiadającego możliwościom kondycyjnym zwierzęcia ze względu na 

jego stan fizyczny i zdrowotny; 
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• transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na 

targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich 

zbędne cierpienie i stres (pkt 6); 

• używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających 

zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, 

uszkodzenia ciała albo śmierć (pkt 7); 

• dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez 

osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami 

sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i 

oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec (pkt 

8); 

• złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt (pkt 9); 

• utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym 

utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w 

pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej 

pozycji (pkt 10); ustawodawca właściwe warunki bytowania zdefiniował jako 

zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji zgodnie z potrzebami danego 

gatunku, rasy, płci i wieku (art. 4 pkt 15), a rażące zaniedbanie jako drastyczne 

odstępstwo od określonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, w 

szczególności w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, 

nieleczonej choroby, w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie  

(art. 4 pkt 11); 

• porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź 

przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje (art. 6. ust. 2. pkt 11); 

• stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt (art. 6. ust. 2. pkt 

12), przez które rozumie się działania lub zaniechania człowieka prowadzące w 

sposób oczywisty do zmian patologicznych w organizmie zwierzęcia 

(somatycznych lub psychicznych), zwłaszcza w postaci skutków znoszenia 

dotkliwego bólu, przymuszania do określonego zachowania się (uległości) 

głodem, pragnieniem, działaniem prądu elektrycznego (z wyjątkiem używania 

pastuchów elektrycznych, treserów oraz urządzeń elektrycznych służących do 

przepędu zwierząt) bądź innymi zabiegami tego rodzaju (…) (art. 4 pkt 7); 

• organizowanie walk zwierząt (art. 6. ust. 2. pkt 15); 

• obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia) (art. 6. ust. 2. pkt 16); 

• wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków 

atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu (art. 6. ust. 2. pkt 17); 

• transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez 

dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie (art. 6. ust. 2. pkt 18); 

• utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres 

wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku (art. 6. ust. 2. pkt 

19). 
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NIELEGALNA HODOWLA PSÓW, ZLIKWIDOWANA W KWIETNIU 2019 R. W CZASIE INTERWENCJI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ 

POLICJĘ ZOSTAŁO ODEBRANYCH 35 PSÓW. OBECNIE PRZEBYWAJĄ ONE W COZ W GRUDZIĄDZU. W SPRAWIE O ZNĘCANIE SIĘ 

NAD ZWIERZĘTAMI WYDANY ZOSTAŁ SKAZUJĄCY WYROK NAKAZOWY, OD KTÓREGO SPRAWCY SIĘ ODWOŁALI. NIESTETY NIE 

ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE O WYKROCZENIE Z ART. 37 UST. 1 W ZW. Z ART. 10A UST. 2. 

 

Zapoznając się z powyższymi czynami, możesz uznać, że niektóre z nich są podobne do 

niektórych wykroczeń wymienionych w części 3. Może tak być, jednak nie jest to takie 

oczywiste, jak się wydaje. 

Porównajmy następujące czyny: 

• przestępstwa polegające na utrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych 

warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania 

lub niechlujstwa (…) (art. 6 ust. 2 pkt 10), wystawianie zwierzęcia domowego 

lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają 

jego zdrowiu lub życiu (art. 6 ust. 2 pkt 17) oraz utrzymywanie zwierzęcia bez 

odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne 

potrzeby właściwe dla gatunku (art. 6 ust. 2 pkt 19); 

• wykroczenia polegające na niezapewnieniu zwierzęciu pomieszczenia 

chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem 

do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, 

odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody (art. 9 ust. 1) oraz 

niezapewnieniu zwierzętom gospodarskim opieki i właściwych warunków 

bytowania (art. 12 ust.1). 
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Istotne znaczenie dla rozróżnienia powyżej wskazanych czynów będzie miało nastawienie 

sprawcy oraz sytuacja zwierzęcia. Rozważmy np. „wystawianie zwierzęcia na działanie 

warunków atmosferycznych, które zagrażają jego życiu lub zdrowiu” (przestępstwo) versus 

„niezapewnienie zwierzęciu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi” (wykroczenie). W przypadku przestępstwa udowodnić trzeba, że miało 

miejsce zagrożenie życia lub zdrowia zwierzęcia oraz że osoba, która dopuściła się czynu, 

umyślnie wystawiła zwierzę na działanie niekorzystnych dla niego warunków 

atmosferycznych. W przypadku wykroczenia – do przypisania odpowiedzialności wystarczy 

brak odpowiedniego pomieszczenia (nawet jeśli obok stoi drzewo i zwierzę może się tam 

schować oraz nawet jeżeli czyn został popełniony z powodu lekkomyślności). 

Pamiętać trzeba, że choć wiele czynów to jednoznacznie przestępstwa, inne zaś to 

jednoznacznie wykroczenia, jednak w niektórych przypadkach właściwa kwalifikacja czynu 

może być problematyczna. 

Zwróć uwagę na informacje zawarte w następnych częściach opracowania, w których mowa, 

jak zapewnić bezpieczeństwo zwierzęciu, nad którym ktoś się znęca, oraz jakie działania 

możesz podjąć, jeżeli dowiesz się o przestępstwie przeciwko zwierzęciu lub osobiście będziesz 

jego świadkiem. 
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5. CZASOWE ODEBRANIE ZWIERZĘCIA – ZABEZPIECZENIE 
ZWIERZĘCIA PRZED DALSZYM JEGO KRZYWDZENIEM 

 

O możliwości czasowego odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi stanowi art. 

7 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zwierząt. Zwierzę może zostać odebrane tylko w przypadkach 

znęcania się nad nim, a więc traktowania go w sposób określony w art. 6 ust. 2 tej ustawy, nie 

zaś w przypadku popełnienia wykroczenia. 

Celem odebrania zwierzęcia jest jego zabezpieczenie przed dalszym krzywdzeniem, co wydaje 

się oczywiste, jednak nie jest tak, że instytucja ta nie stwarza wielu problemów. 

Po pierwsze, pamiętać trzeba, że odebranie ma charakter czasowy, zaś dopiero sąd 

powszechny orzeknie lub nie o przepadku zwierzęcia, co zależy od uznania oskarżonego 

winnym lub niewinnym zarzucanego mu czynu. Konieczne jest więc wszczęcie postępowania 

karnego w sprawie o znęcanie się nad zwierzęciem – odbierając zwierzę, koniecznie musimy 

złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. 

Po drugie, odebranie może zostać przeprowadzone w jednym z dwóch trybów, 

przewidzianych w art. 7 ust. 1 i ust. 3. 

 

1)  Odebranie zwierzęcia po wydaniu decyzji 

Odebranie zwierzęcia może zostać przeprowadzone na podstawie decyzji administracyjnej 

wydanej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) (art. 7 ust. 1). Najpierw zawiadamia 

się organ wykonawczy gminy o konieczności odebrania zwierzęcia, zostaje przeprowadzone 

postępowanie administracyjne w celu ustalenia, czy są podstawy do wydania decyzji o 

odebraniu zwierzęcia. Postępowanie jest wszczynane z urzędu. 

Zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może policja, straż gminna, lekarz 

weterynarii lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt. 

 

2)  Odebranie zwierzęcia przed wydaniem decyzji 

Odebranie zwierzęcia może zostać przeprowadzone jeszcze przed wydaniem decyzji 

administracyjnej, o której mowa w pkt 1 (art. 7 ust. 3). 

 

TAKA SYTUACJA DOTYCZY PRZYPADKÓW NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, TJ. SYTUACJI, W KTÓRYCH 

DALSZE POZOSTAWANIE ZWIERZĘCIA U DOTYCHCZASOWEGO WŁAŚCICIELA LUB OPIEKUNA 

ZAGRAŻA JEGO ŻYCIU LUB ZDROWIU – DZIAŁAĆ TRZEBA NATYCHMIAST. 
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Zwierzę odbiera policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji 

społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zawiadamiając o tym 

niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) celem podjęcia decyzji w przedmiocie 

odebrania zwierzęcia. 

Zatem pomimo faktu, że zwierzę zostało już odebrane, zgodność z prawem podjętych działań 

potwierdza organ gminy w formie decyzji administracyjnej, najpierw przeprowadzając 

postępowanie administracyjne. 

 

W przypadku konieczności niezwłocznego odebrania zwierzęcia i zabezpieczenia dowodów, 

proponuję, by organizacja powiadomiła policję i zażądała obecności funkcjonariuszy. 

Obecność policji rozszerzy zakres możliwych działań. Funkcjonariusz policji może, między 

innymi, dokonać przeszukania pomieszczeń lub posesji (art. 220 § 3 k.p.k.). 

Oczywiście, jeżeli widzisz, że działać trzeba szybko, bo ma miejsce zagrożenie zdrowia lub życia 

zwierzęcia, zrób to samo – dzwoń na policję albo straż gminną, informuj o możliwości 

popełnienia przestępstwa i konieczności odebrania zwierzęcia oraz czekaj na przyjazd 

funkcjonariuszy i podjęcie przez nich działań. Jeżeli udało ci się ustalić, jaka organizacja działa 

na rzecz zwierząt na terenie, na którym miało/ma miejsce przestępstwo, też koniecznie ją 

poinformuj. Przekaż wszystkie posiadane informacje. 

 

Z pozostałymi zasadami dokonania odbioru zwierzęcia, a więc np. dotyczącymi zapewnienia 

opieki odebranemu zwierzęciu oraz ponoszenia kosztów jego odbioru i utrzymania, możesz 

zapoznać się, czytając pozostałe normy zawarte w art. 7 ustawy o ochronie zwierząt. 

Koniecznie przeczytaj też artykuł Agnieszki Bielskiej-Brodziak, Justyny Knosały i Piotra Żaka 

Odebranie zwierzęcia w sytuacji zagrożenia – możliwości działania15, który możesz pobrać na 

stronie internetowej:  

https://www.inp.pan.pl/wp-content/uploads/2018/06/Sprawiedliwosc-dla-

zwierza%CC%A8t_ostateczna-wersja.pdf 

 

  

 
15 Artykuł został zawarty w publikacji Sprawiedliwość dla zwierząt, o której już była mowa w przypisie nr 11, na 
stronach: 179–224. 
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6. JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI 
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA 

 

Jeżeli dowiedziałeś/łaś się o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, a w szczególności, 

jeżeli byłeś/łaś lub jesteś jego świadkiem, koniecznie zgłoś to organom ścigania. 

O uprawnieniach organizacji społecznych, których celem statutowym działania jest ochrona 

zwierząt, była już mowa w części 2. niniejszego informatora. Wskazane zostały też 

uprawnienia i obowiązki każdego, kto dowiedział się o popełnieniu czynu zabronionego. Teraz 

dowiesz się, jak powiadomić organy ścigania. 

 

1) Jeżeli widzisz sytuację, w której twoim zdaniem mogło dojść do naruszenia przepisów 

ustawy o ochronie zwierząt, zadzwoń na policję i poinformuj o tym fakcie, wskazując 

(jeżeli umiesz to określić), jaki czyn mógł zostać popełniony. Zapytaj, kiedy przyjedzie 

patrol i poczekaj na przyjazd funkcjonariuszy. Jeżeli możesz, zabezpiecz dowody, zrób 

zdjęcia albo film dla poparcia twoich twierdzeń. 

Przekaż funkcjonariuszom posiadane informacje i poinformuj, że chcesz złożyć 

zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia danego czynu. Przedstaw też 

dowody, jakimi dysponujesz, np. nagrany film oraz informacje o świadkach, przy czym 

oczywiście najważniejsze jest wskazanie sprawcy. 

Jeżeli reprezentujesz organizację, pamiętaj o złożeniu oświadczenia, że organizacja ta 

będzie wykonywać prawa pokrzywdzonego w tej sprawie, na podstawie art. 39 

ustawy o ochronie zwierząt. 

Powyżej przedstawiona metoda zawiadomienia najlepiej sprawdzi się w sprawach 

jednoznacznych, kiedy jesteś na miejscu, a dowód, który posiadasz, np. wspomniane 

nagranie, przedstawia popełnienie czynu oraz osobę, która go popełnia. W przypadku 

wykroczenia, takiego jak brak zapewnienia odpowiednich warunków zwierzęciu (art. 

37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 i 2 lub art. 12 ust. 1), funkcjonariusz będzie mógł na 

sprawcę nałożyć grzywnę w formie mandatu karnego. 

 

2) Jeżeli o czynie dowiedziałeś/łaś się od świadka (np. w przypadku zgłoszenia zdarzenia 

organizacji) lub masz podejrzenia na podstawie różnych danych np. o prowadzeniu 

nielegalnej hodowli psów, utrzymywanych w warunkach niespełniających wymogów 

ustawowych albo o utrzymywaniu w takich warunkach zwierząt gospodarskich, możesz 

złożyć zawiadomienie w najbliższej jednostce policji, jak też możesz zgłosić się do 

prokuratury (jeśli chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa). 

Zawiadomienie możesz złożyć ustnie (do protokołu) lub pisemnie. Jednak jeżeli chcesz 

być pewna/ny, że wszystkie informacje zostały przekazane organowi ścigania, w 
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szczególności że jednoznacznie przedstawione zostały wszystkie dowody oraz 

właściwie opisane zdarzenie, złóż zawiadomienie na piśmie. 

 

Takie zawiadomienie, oprócz wszelkich znanych ci informacji, które pozwolą na ustalenie 

stanu faktycznego w sprawie, w tym sprawcy czynu, powinno spełniać wymagania pisma 

procesowego. Oznacza to, że w piśmie tym należy zawrzeć: 

 

• informacje o organie, do którego kierujesz pismo; 

• dane swoje lub organizacji, w imieniu której składasz zawiadomienie, wraz z 

adresem do korespondencji; 

• jeżeli masz wiedzę o sprawcy czynu – jego dane albo jego opis; 

• wskazanie czynu, którego popełnienie przypuszczasz, oraz miejsce i datę jego 

popełnienia (według przepisów nie masz obowiązku wskazywania konkretnego 

artykułu, który został naruszony; jednak może być tak, że to właśnie tobie, w 

związku z prowadzoną działalnością na rzecz zwierząt, będzie łatwo sytuację 

ocenić, opisać i przypisać naruszenie konkretnego artykułu; co może być istotne 

dla efektywności postępowania); 

• szczegółowy opis zdarzenia lub jego skutków dla zwierzęcia, udział osoby, którą 

wskazujesz jako sprawcę, oraz ewentualny udział innych osób; 

• spis dowodów, które załączasz oraz spis świadków wraz z ich danymi (adresem 

do doręczeń lub numerem kontaktowym); 

• jeżeli występujesz w imieniu organizacji: oświadczenie, że organizacja ta 

będzie wykonywała uprawnienia pokrzywdzonego na podstawie art. 39 

ustawy o ochronie zwierząt oraz aktualny odpis z rejestru KRS. 

 

Pamiętaj, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia lub  wobec agresywnego 

zachowania się posiadacza zwierzęcia przypuszczalnie będziesz bardzo 

zdenerwowana\ny. Składając na miejscu zdarzenia zawiadomienie o możliwości 

popełnienia przestępstwa ustnie, w obecności funkcjonariuszy policji, możesz nie mieć 

pewności, czy wszystkie dowody zostały zabezpieczone lub zostaną wzięte pod uwagę 

oraz czy wszystkie oświadczenia znalazły się w protokole. W takiej sytuacji warto 

rozważyć dodatkowo pisemne złożenie zawiadomienia. 
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KOCIĘTA PORZUCONE W LECZNICY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

 

WSZYSTKIM, KTÓRZY CHCĄ SWOJE MYŚLI I SWÓJ CZAS POŚWIĘCIĆ OCHRONIE 

ZWIERZĄT BARDZO DZIĘKUJĘ I ŻYCZĘ POWODZENIA! 

 


