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I. ŚWIATOWA DEKLARACJA PRAW ZWIERZĄT 

 

Z uwagi na to, że każde zwierzę, jako istota żywa, ma prawa w sferze moralnej; 

że nieznajomość i nieuznawanie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go 

nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznanie przez 

gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi 

podstawę do współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek dopuścił się 

zbrodni wytępienia wielu gatunków zwierzęcych i że nadal istnieje ta sama groźba; 

że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między 

sobą i że już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, 

szanować i kochać zwierzęta… 

 

NINIEJSZYM OBWIESZCZA SIĘ: 

 

Art.1. 

Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do 

istnienia. 

 

Art.2. 

a/ Każde zwierzę ma prawo do poszanowania 

b/ Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia 

innych zwierząt ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma natomiast 

obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierząt. 

c/ Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i 

ochrony. 

 

Art. 3. 

a/ Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa. 

b/ Jeśli okaże się , że śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy uśmiercić je szybko, 

nie narażając na ból i trwogę. 

 

Art.4. 

Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności 

w swym naturalnym otoczeniu: ziemskim, powietrznym lub wodnym, oraz prawo 

do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych 

jest pogwałceniem tego prawa. 

 

Art.5. 

a/ Każde zwierzę, należące do gatunku, który żyje zazwyczaj w środowisku 

ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności 

właściwymi dla swego gatunku. 

b/ Każde zakłócenie tego rytmu i tych warunków przez człowieka w celach 

merkantylnych, jest pogwałceniem tego prawa. 

 

Art.6. 
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a/ Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak 

długo, jak pozwala na to jego gatunkowi natura. 

b/ Porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym. 

 

Art.7. 

Każde zwierzę pracujące dla człowieka ma prawo do rozsądnego ograniczania 

czasu i intensywności pracy, do właściwego wyżywienia i wypoczynku. 

 

Art.8. 

a/ Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i 

psychicznym, są pogwałceniem praw zwierzęcia, zarówno w przypadku 

doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych jak i wszystkich innych. 

b/ Należy w tym celu stosować i rozwijać metody zastępcze. 

 

Art.9. 

Jeżeli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, 

hodować, przewozić i uśmiercać, nie narażając go na niepokój i ból. 

 

Art.10. 

a/ Żadne zwierzę nie może być traktowane jako zabawka dla człowieka. 

b/ Wystawianie zwierząt na pokaz, oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają 

na szwank godność zwierzęcia. 

 

Art.11. 

Każdy akt, prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej potrzeby jest 

mordem, czyli zbrodnią przeciw życiu. 

 

Art.12. 

a/ Każdy akt prowadzący do uśmiercania dużej ilości zwierząt dzikich, jest 

masowym morderstwem, czyli zbrodnią przeciw gatunkowi. 

b/ Niszczenie i zatruwanie środowiska naturalnego sieje śmierć. 

 

Art. 13. 

a/ Zwierzę martwe należy traktować z poszanowaniem. 

b/ Sceny przemocy, której ofiarą padają zwierzęta, nie powinny mieć wstępu na 

ekrany kin i telewizji, chyba że jest to demonstracja zbrodni dokonywanych na 

zwierzętach. 

 

Art.14. 

a/ Stowarzyszenia ochrony i opieki zwierząt powinny mieć przedstawicieli na 

szczeblu rządowym. 

b/ Prawa zwierząt powinny być ustawowo chronione tak jak prawa ludzi. 
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II. USTAWA Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.  

O OCHRONIE ZWIERZĄT 

 

Tekst jedn. – Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.  

 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

Art. 1. 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest 

rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. 

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące rzeczy. (…) 

WYROK WSA W POZNANIU Z DNIA 6 CZERWCA 2013 R., IV SA/PO 165/13  

 

Z przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt, wynika, że każde 

zwierzę ma prawo oczekiwać od ludzi należnego zrozumienia, zgodnego z normami 

obyczajowymi traktowania, a nawet szacunku. Wszelkie środki prawne, 

podejmowane w stosunku do zwierząt powinny mieć na względzie ich dobro, a 

przede wszystkim prawo do istnienia. 

WYROK NSA Z DNIA 3 LISTOPADA 2011 R., II  OSK 1628/11 

    

1. W formule dereifikacji zwierzęcia zawarty jest nakaz skierowany do organu 

orzekającego, aby w każdym wypadku zastosowania przepisów prawa cywilnego 

w odniesieniu do zwierząt rozważył, czy ewentualnie wchodzące w grę przepisy nie 

wymagają reinterpretacji z uwagi na to, że przedmiotem np. sprzedaży jest 

zwierzę, a więc istota żyjąca. Nie przeczy to jednak regule odpowiedniego 

stosowania do zwierząt w zakresie nieuregulowanym w ustawie z 1997 r. o 

ochronie zwierząt przepisów dotyczących rzeczy. 

  2. Porzucenie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela lub 

inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, stanowi jeden z przypadków 

znęcania się nad zwierzęciem, co pozwala stosować normę zawartą w art. 181 k.c. 

  3. Zwierzę porzucone, wyłapane i oddane do schroniska, może być zbyte. Takiego 

rozumowania nie można powielić w odniesieniu do zwierzęcia, które zabłąkało się 

lub uciekło, gdyż wtedy właściciel nie traci jego własności, a odpowiednie 

zastosowanie znajdują przepisy o rzeczach znalezionych (art. 183 § 2 k.c). 

 

 

Art. 2. 1. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi, w tym 

zwierzętami kręgowymi wykorzystywanymi w celach naukowych lub edukacyjnych 

w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. (…)  
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Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(…)  

2)   "humanitarnym traktowaniu zwierząt" - rozumie się przez to traktowanie 

uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę; 

(…)  

7)   "okrutnych metodach w chowie lub hodowli zwierząt" - rozumie się przez to 

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, w szczególności karmienie i pojenie zwierząt przemocą; 

8)   "okrutnym traktowaniu" - rozumie się przez to wymienione w ustawie 

przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź 

innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się; 

9)   "pielęgnacji" - rozumie się przez to wszystkie aspekty relacji pomiędzy 

człowiekiem a zwierzęciem, w szczególności uruchamiane przez człowieka zasoby 

materialne i niematerialne, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i 

psychiczny, w którym najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez 

człowieka; 

(…)  

12)  "szczególnym okrucieństwie" - rozumie się przez to przedsiębranie przez 

sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza 

działanie w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na 

zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania; 

(…)  

15)  "właściwych warunkach bytowania" - rozumie się przez to zapewnienie 

zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, 

płci i wieku; 

16)  "zwierzętach bezdomnych" - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, 

a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

trwale dotąd pozostawały; 

17)  "zwierzętach domowych" - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie 

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim 

pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 

18)  "zwierzętach gospodarskich" - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w 

rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

19)  zwierzętach laboratoryjnych" - rozumie się przez to zwierzęta laboratoryjne 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych; 

(…)  

21)  "zwierzętach wolno żyjących (dzikich)" - rozumie się przez to zwierzęta 

nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka; (…)  
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WYROK WSA WE WROCŁAWIU Z DNIA 8 SIERPNIA 2014 R., II SA/WR 839/13  

    

Z analizy definicji zwierząt bezdomnych z art. 4 pkt 16 ustawy z 1997 r. o ochronie 

zwierząt wynika, iż o statusie bezdomności takich zwierząt możemy mówić tylko w 

takim przypadku, gdy nie ma możliwości ustalenia ich dotychczasowych właścicieli 

lub posiadaczy, czyli jeżeli zwierzęta te są w potocznym znaczeniu "bezpańskie". 

 

Art. 5. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. 

 

Art. 6. 1. Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem: 

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, 

4)   działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub 

zwierząt, 

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 

2013 r. poz. 627, 628 i 842) 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 

- prowadzonych zgodnie z art. 33 oraz przepisami odrębnymi. 

1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami. 

2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome 

dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: 

1)  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, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub 

wymrażanie, a także 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); 

1a)  znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie; 

2)   (uchylony); 

3)   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; 

4)   bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w 

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

brzucha, dolnych częściach kończyn; 
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5)   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; 

6)   transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na 

targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich 

zbędne cierpienie i stres; 

7)   używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających 

zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, 

uszkodzenia ciała albo śmierć; 

8)   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; 

9)   złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt; 

10)  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; 

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

przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje; 

12)  stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt; 

(…) 

15)  organizowanie walk zwierząt; 

16)  obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia); 

17)  wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków 

atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu; 

18)  transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez 

dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie; 

19)  utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres 

wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. 

 

 

WYROK NSA Z DNIA 30 KWIETNIA 2010 R., II OSK 725/09 

  

Rana na szyi psa, której charakter wskazuje, że pochodzi od trzymania na uwięzi 

stanowi wystarczający dowód na to, że występuje przesłanka, o której mowa w 

art. 6 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

WYROK SN Z DNIA 16 LISTOPADA 2009 R., V KK 187/09 

  

Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami określone w art. 35 ust. 1 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt może być popełnione tylko umyślnie i 

to wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Użyte w definicji z art. 6 ust. 2 tej ustawy 

sformułowanie pozwala na jednoznaczne przyjęcie, iż za przestępstwo znęcania się 
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nad zwierzętami odpowiada nie tylko osoba, która osobiście zadaje ból lub 

cierpienie zwierzęciu, ale również ten, kto świadomie dopuszcza do zadawania 

przez inną osobę bólu lub cierpienia zwierzęciu. Znęcaniem się jest natomiast 

każde z wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy sposobów bezpośredniego 

postępowania w stosunku do zwierzęcia, które muszą być objęte zamiarem 

bezpośrednim sprawcy, zamiar odnosi się więc do samej czynności sprawczej, a 

nie do spowodowania cierpień lub bólu. Dopuszczanie polega w praktyce na nie 

przeciwdziałaniu, czyli przyzwoleniu i jest świadome, gdy sprawca zdaje sobie 

sprawę z następstw swego zachowania się, czyli że inna osoba zachowa się w 

jakikolwiek sposób wskazany w ust. 2 art. 6. 

 

WYROK SO W SIEDLCACH Z DNIA 17 LUTEGO 2014 R, II KA 15/14 

 

Jeżeli zachowanie się w stosunku do zwierzęcia wyczerpuje opis któregoś z 

punktów art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, to Sąd nie musi już ustalać, że 

spowodowało ono ból i cierpienia, gdyż sam ustawodawca przesądził, że 

zachowania w tych punktach wymienione, są znęcaniem się 

 

Art. 7. 1. Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być 

czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu 

zwierzęcia i przekazane: 

1)   schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub 

2)   gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub 

3)   ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę 

wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych 

lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych. 

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu 

informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego 

przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt. 

1b. Przekazanie zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, następuje za zgodą 

podmiotu, któremu zwierzę ma być przekazane. 

1c. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1b, lub wystąpienia innych 

okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotom, o których 

mowa w ust. 1, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej 

lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie 

fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

2a. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesienia odwołania 

do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 3 dni od daty doręczenia 

decyzji. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpoznaje odwołanie w terminie 7 

dni. 
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3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u 

dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, 

policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, 

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, 

zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem 

podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.  (…)  

 

WYROK NSA Z DNIA 23 STYCZNIA 2013 R., II OSK 1743/11 

 

Użyte w definicji przepisu art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt 

sformułowanie pozwala na przyjęcie, iż chodzi o świadome zachowanie osoby, 

która zdaje sobie sprawę z następstw swojego zachowania. Niewłaściwe warunki 

bytowania to nie tylko wskazane w tym przepisie przykłady, ale także brak 

zapewnienia zwierzętom właściwego schronienia przed chłodem, upałem, 

deszczem, śniegiem, przetrzymywanie ich na terenie, na którym narażone są na 

uszkodzenia ciała. Na ustalenie tych okoliczności powinna mieć wpływ świadomość, 

że zwierzę jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu 

winien poszanowanie, ochronę i opiekę, co również zostało uregulowane w 

powyższej ustawie w przepisie art. 1 ust. 1. Powinna mieć też wpływ potrzeba 

humanitarnego traktowania zwierząt, przez którą rozumie się traktowanie 

uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę w myśl 

art. 4 pkt 2 tej ustawy. 

 

 

WYROK WSA W POZNANIU Z DNIA 21 MARCA 2012 R., II SA/PO 1215/11 

  

Ustawa z 1997 r. o ochronie zwierząt nie definiuje w art. 7 ust. 1 pojęcia opiekun, 

co powoduje, że pojęcie powyższe należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem 

potocznym, a więc jako troskę, dbałość, zajmowanie się. 

 

ROZDZIAŁ 2  

ZWIERZĘTA DOMOWE 

 

Art. 9. 1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu 

pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z 

dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, 

odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. 

2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 

12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie 

oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być 

krótsza niż 3 m. 
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Art. 9a. Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności 

pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko 

dla zwierząt, straż gminną lub Policję. 

 

Art. 10. 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za 

agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub 

utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub 

utrzymywać takiego psa. (…)  

 

Art. 10a. 1. Zabrania się: 

1)   wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i 

giełdach; 

2)   prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych; 

3)   wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. 

2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. 

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania 

umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. (…)  

 

Art. 10b. 1. Zabrania się nabywania: 

1)   zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 

2)   psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od 

podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. (…)  

 

Art. 11. 1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 

należy do zadań własnych gmin. (…)  

 

ROZDZIAŁ 3 

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE 

 

Art. 12. 1. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia 

im opieki i właściwych warunków bytowania. 

2. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń 

ciała lub innych cierpień. 

(…)  

4. Zabrania się tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby. 

4a. Z zastrzeżeniem ust. 4b zabrania się utrzymywania cieląt: 

1)   powyżej 8 tygodnia życia w pojedynczych boksach; 

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

jedną godzinę. 

4b. Przepis ust. 4a pkt 1 nie dotyczy gospodarstw rolnych, w których jednocześnie 

utrzymywane jest mniej niż 6 cieląt. 
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5. Obsada zwierząt ponad ustalone normy powierzchni dla danego gatunku, wieku 

i stanu fizjologicznego jest zabroniona. 

6. Zabrania się importu zwierząt i produktów zwierzęcych uzyskanych w wyniku 

chowu lub hodowli z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy. 

6a. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie przechowuje przez okres 3 lat 

dokumentację weterynaryjną dotyczącą przebiegu leczenia, przeprowadzonych 

zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt. 

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt 

gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 

Europejskiej obowiązujących w tym zakresie, mając na względzie zapewnienie tym 

zwierzętom właściwych warunków bytowania i opieki oraz wpływ tych warunków 

na zdrowie i dobrostan zwierząt. 

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

minimalne warunki utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż 

wymienione w ust. 7, mając na względzie zapewnienie tym zwierzętom właściwych 

warunków bytowania. (…)  

 

Art. 14. 1. Sposób i warunki używania zwierząt do pracy nie mogą stwarzać 

nieuzasadnionego zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

2. Zabrania się w szczególności: 

1)   przeciążania zwierząt; 

2)   używania do pracy zwierząt chorych lub niedożywionych; 

3)   używania 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; 

4)   używania do popędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą 

spowodować okaleczenie zwierzęcia; 

5)   zmuszania do wyczerpującego kłusu lub galopu zwierząt ciągnących ładunek; 

6)   używania do zrywki drewna koni poniżej piątego roku życia. 

3. Osoba wykorzystująca zwierzęta do pracy ma obowiązek zapewnić im, w ciągu 

każdej doby, wypoczynek dla regeneracji sił, właściwy dla danego gatunku. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ZWIERZĘTA WYKORZYSTYWANE DO CELÓW 

ROZRYWKOWYCH, WIDOWISKOWYCH, FILMOWYCH, 

SPORTOWYCH I SPECJALNYCH 

 

Art. 15. 1. Warunki występów, treningów i tresury oraz metody postępowania ze 

zwierzętami wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, 

filmowych, sportowych i specjalnych nie mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu ani 

powodować cierpienia. 

2. Warunki występów zwierząt, o których mowa w ust. 1, muszą być określone w 

przygotowanym przez organizatora występu scenariuszu lub odpowiednim 
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programie zatwierdzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii albo wskazaną 

przez niego osobę. 

3. Zabrania się stosowania wobec zwierząt farmakologicznych i mechanicznych 

metod i środków dopingujących. 

4. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1, powinny mieć zapewniony właściwy 

wypoczynek. Zabrania się w szczególności wykorzystywania tych zwierząt 

bezpośrednio po transporcie, bez regeneracji wypoczynkowo-ruchowej. 

5. Zwierzętom, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić opiekę lekarsko-

weterynaryjną. 

6. (uchylony). 

 

Art. 16. Zabrania się wykorzystywania zwierząt w widowiskach i sportach 

noszących znamiona okrucieństwa, w szczególności zabrania się organizowania 

walk z udziałem byków, psów, kogutów. 

 

Art. 17. 1. Do tresury i pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych mogą być 

wykorzystywane tylko zwierzęta urodzone i wychowane w niewoli i tylko takie, 

którym mogą być zapewnione warunki egzystencji stosowne do potrzeb danego 

gatunku. 

2. Tresura zwierząt do celów widowiskowo-rozrywkowych i obronnych nie może 

być prowadzona w sposób powodujący ich cierpienie. 

3. Nie wolno prowadzić tresury zwierząt wyłącznie w celu zwiększenia ich 

agresywności. 

4. Zabrania się zmuszania zwierząt do wykonywania czynności, które powodują 

ból lub są sprzeczne z ich naturą. 

5. Zabrania się działalności menażerii objazdowych. 

6. Zabrania się propagowania lub upowszechniania drastycznych scen zabijania, 

zadawania cierpienia lub innej przemocy, ze strony człowieka, której ofiarami są 

zwierzęta, chyba że sceny te mają na celu napiętnowanie okrutnego zachowania 

wobec zwierząt. 

7. Do zwierząt, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw kultury określi, w drodze rozporządzenia, minimalne warunki 

utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów 

rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, mając na 

względzie zapewnienie im właściwej opieki. 

9. (uchylony). 

 

Art. 18. 1. Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, 

filmowych, sportowych i specjalnych mogą być przetrzymywane, hodowane i 

prezentowane jedynie w stadninach, cyrkach lub bazach cyrkowych oraz w 

miejscach przeznaczonych dla zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych, 

pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. 

2. Przetrzymywanie, hodowla lub prezentacja zwierząt, o których mowa w ust. 1, 

musi być wykonywana w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. (…)  
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ROZDZIAŁ 6 

ZWIERZĘTA WOLNO ŻYJĄCE (DZIKIE) 

 

Art. 21. Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć 

zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których 

mowa w art. 33a ust. 1. 

 

Art. 22. 1. Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania 

ich zwłok wymaga zezwolenia marszałka województwa właściwego ze względu na 

miejsce wykonywania eksponatów. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, jeżeli zwłoki zwierząt będą 

preparowane wyłącznie w celu naukowym, dydaktycznym lub edukacyjnym. 

3. W zezwoleniu ustala się warunki i sposób pozyskiwania zwierząt, o których 

mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii starosty właściwego ze względu na miejsce 

pozyskiwania tych zwierząt. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do zwierząt wolno żyjących (dzikich), których 

pozyskiwanie regulują odrębne przepisy. 

5. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa, jeżeli: 

1)   zachodzi uzasadniona potrzeba ochrony zasobów genetycznych; 

2)   przemawiają za tym względy sanitarne. 

 

Art. 22a. Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji 

spreparowanych zwłok tych zwierząt wymaga zgody marszałka województwa 

właściwego ze względu na miejsce tworzenia takiej kolekcji. (…)  

 

ROZDZIAŁ 7 

TRANSPORT ZWIERZĄT 

 

Art. 24. Zasady postępowania w zakresie transportu zwierząt kręgowych są 

określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w 

sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz 

zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 

1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 5.01.2005, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 

1/2005". 

 

Art. 24a. Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje zadania i uprawnienia właściwej 

władzy określone w rozporządzeniu nr 1/2005, w tym: 

1)   przeprowadza kontrole; 

2)   wydaje, na wniosek, decyzje w sprawach: 

a)  zezwoleń, o których mowa w art. 10 i 11 rozporządzenia nr 1/2005, 

b)  licencji, o których mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005, 
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c)  świadectw zatwierdzenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 

rozporządzenia nr 1/2005. (…)  

 

ROZDZIAŁ 8 

ZABIEGI NA ZWIERZĘTACH 

 

Art. 27. 1. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach są dopuszczalne dla 

ratowania ich życia lub zdrowia oraz dla koniecznego ograniczenia populacji i mogą 

być przeprowadzane wyłącznie przez osoby uprawnione. 

2. 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. 

3. Zabiegi powodujące ból wykonuje się w znieczuleniu ogólnym albo miejscowym, 

z wyjątkiem tych zabiegów, które według zasad sztuki weterynaryjnej wykonuje 

się bez znieczulenia. (…)  

 

ROZDZIAŁ 10 

UBÓJ, UŚMIERCANIE I OGRANICZENIE POPULACJI 

ZWIERZĄT 

 

Art. 33. 1. (uchylony). 

1a. Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny 

polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. 

1b. Jeżeli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub regionalny dyrektor 

ochrony środowiska wydał zezwolenie na zabicie zwierząt objętych ochroną 

gatunkową, mogą one być uśmiercone przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby 

uprawnione do posiadania tej broni. 

2. Jeżeli zachodzą przyczyny, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, zwierzę może 

być uśmiercone bez zgody właściciela na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii. 

Ustalenie właściciela i uzyskanie jego zgody nie dotyczy zwierząt chorych na 

choroby podlegające obowiązkowi zwalczania na podstawie ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt. 

3. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia 

cierpień zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, 

członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży 

ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub 

Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik 

łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej. 
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3a. Gdy bezzwłoczne uśmiercenie zwierzęcia jest niezbędne do realizacji zadań 

związanych z ochroną przyrody na obszarze parku narodowego, potrzebę 

uśmiercenia zwierzęcia stanowiącego zagrożenie stwierdza w decyzji 

administracyjnej dyrektor parku narodowego, na którego obszarze znajduje się to 

zwierzę. Uprawnionymi do wykonania decyzji są upoważnieni przez dyrektora 

parku narodowego pracownicy wchodzący w skład Służby Parków Narodowych. 

4. W razie konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, czynność tę dokonuje się 

przez: 

1)   podanie środka usypiającego - przez lekarza weterynarii; 

2)   zastrzelenie zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego) - przez osobę uprawnioną 

do użycia broni palnej. (…)  

 

WYROK WSA W KIELCACH Z DNIA 11 MAJA 2011 R., II SA/KE 243/11 

  

Uśmiercenie zwierzęcia może nastąpić tylko i wyłącznie w enumeratywnie 

wyliczonych przypadkach, które stanowią katalog zamknięty i są określone w art. 

33 ust. 1 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt. 

 

 

Art. 33a. 1. W przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla 

życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza 

się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt. 

2. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, 

organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

oraz Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze uchwały, miejsce, warunki, 

czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt, o których mowa w ust. 1. 

3. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może podjąć działania 

zapobiegające wałęsaniu się psów na terenie obwodu poprzez: 

1)   pouczenie właściciela psa o obowiązku sprawowania kontroli nad zwierzęciem; 

2)   odłowienie psa i dostarczenie go właścicielowi, a jeżeli ustalenie tej osoby nie 

jest możliwe dostarczenie do schroniska dla zwierząt; odłowienie i dostarczenie 

psa odbywa się na koszt właściciela. 

 

Art. 34. 1. Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim 

pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

2. W ubojni wyodrębnia się pomieszczenie do przetrzymywania zwierząt oraz 

pomieszczenie do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt. 

3. W uboju domowym zwierzęta kopytne mogą być uśmiercane tylko po uprzednim 

ich pozbawieniu świadomości przez przyuczonego ubojowca. 

4. Zabrania się: 

1)   uśmiercania zwierząt w okresie stanowiącym 10% czasu trwania ciąży dla 

danego gatunku, bezpośrednio poprzedzającym planowany termin porodu, oraz 48 

godzin po porodzie, z wyjątkiem: 
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a)  uśmiercania zwierząt w przypadkach określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 

2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub 

edukacyjnych, 

b)  konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, 

c)  wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazującej zabicie lub 

ubój zwierząt na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

2)   uboju lub uśmiercania zwierząt kręgowych przy udziale dzieci lub w ich 

obecności; 

3)   wytrzewiania (patroszenia), oparzania, zdejmowania skóry, wędzenia i 

oddzielania części zwierząt stałocieplnych, przed ustaniem odruchów oddechowych 

i mięśniowych. 

5. (uchylony). 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju, 

2)   warunki wyładunku, przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania w 

celu dokonania uboju lub uśmiercenia zwierząt, 

3)   warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku 

- mając na względzie zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt podczas 

ich uboju lub uśmiercania. (…)  

 

ROZDZIAŁ 10A 

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW O OCHRONIE 

ZWIERZĄT 

 

Art. 34a. 1. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie zwierząt. 

2. W zakresie wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, pracownicy 

Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone przez organy tej Inspekcji 

posiadają uprawnienia określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278). 

3. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, mogą współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru, 

o którym mowa w ust. 1. 

(…)  

 

ROZDZIAŁ 11 

PRZEPISY KARNE 

 

Art. 35. 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 grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. 
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2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym 

okrucieństwem 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka 

przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem. 

3a. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a sąd może orzec, a 

w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd orzeka tytułem środka 

karnego zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10; zakaz orzeka się w latach. 

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec 

wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej 

działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są 

związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może 

orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa 

oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa. 

5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec 

nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, 

wskazany przez sąd. 

 

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 10 GRUDNIA 2014 R., K 52/13 

  

1. Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 

2013 r. poz. 856) w zakresie, w jakim nie zezwala na poddawanie zwierząt ubojowi 

w ubojni (rzeźni) według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, 

jest niezgodny z art. 53 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku 

z art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami 

nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 

1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962, z 2001 r. Nr 23, 

poz. 266, z 2003 r. Nr 42, poz. 364 oraz z 2010 r. Nr 90, poz. 587). 

2. Art. 35 ust. 1 i 4 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje 

odpowiedzialność karną za poddawanie zwierząt ubojowi w ubojni (rzeźni) według 

szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, jest niezgodny z art. 53 

ust. 1, 2 i 5 Konstytucji w związku z art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności. 

 

WYROK SN Z DNIA 16 STYCZNIA 2014 R., V KK 370/13 

  

Procedura karna wyklucza kumulację ról pokrzywdzonego i oskarżonego w 

postępowaniu co do tego samego czynu. Jeśli właściciel zwierzęcia, a więc osoba, 

która potencjalnie może być pokrzywdzonym czynem polegającym na znęcaniu się 

nad tym zwierzęciem, sama się nad nim znęca, pozbawia się możliwości działania 

w charakterze pokrzywdzonego. Doprowadza w rezultacie do stanu, który w art. 

39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 
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poz. 1002 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2012 r., 

określono formułą "nie działa pokrzywdzony". Stan niedziałania pokrzywdzonego 

zachodzi więc także wtedy, gdy przedmiotem postępowania jest odpowiedzialność 

karna za znęcanie się nad zwierzęciem przez jego właściciela lub posiadacza. Ze 

względu na potrzebę ochrony zwierząt w takich także sytuacjach ustawodawca 

upoważnił do wykonywania praw pokrzywdzonego organizacje społeczne, których 

statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

 

POSTANOWIENIE SA W KRAKOWIE Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2011 R., II AKO 36/11 

  

Śmierć zwierzęcia nie jest znamienna dla występku znęcania się nad zwierzęciem 

z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 

2003 roku Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.), a jeśli skutek taki nastąpi, może 

stanowić okoliczność obciążającą przy wymiarze kary. Badanie związku 

przyczynowego między działaniem sprawcy i śmiercią zwierzęcia jest zbędne, by 

stwierdzić oczywistą bezzasadność wniosku o wznowienie postępowania w tym 

przedmiocie, bo nawet wykluczenie tego nie spowoduje uniewinnienia skazanego 

za przypisane mu znęcanie. 

 

 

WYROK SN Z DNIA 16 LISTOPADA 2009 R., V KK 187/09 

  

Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami określone w art. 35 ust. 1 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt może być popełnione tylko umyślnie i 

to wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Użyte w definicji z art. 6 ust. 2 tej ustawy 

sformułowanie pozwala na jednoznaczne przyjęcie, iż za przestępstwo znęcania się 

nad zwierzętami odpowiada nie tylko osoba, która osobiście zadaje ból lub 

cierpienie zwierzęciu, ale również ten, kto świadomie dopuszcza do zadawania 

przez inną osobę bólu lub cierpienia zwierzęciu. Znęcaniem się jest natomiast 

każde z wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy sposobów bezpośredniego 

postępowania w stosunku do zwierzęcia, które muszą być objęte zamiarem 

bezpośrednim sprawcy, zamiar odnosi się więc do samej czynności sprawczej, a 

nie do spowodowania cierpień lub bólu. Dopuszczanie polega w praktyce na nie 

przeciwdziałaniu, czyli przyzwoleniu i jest świadome, gdy sprawca zdaje sobie 

sprawę z następstw swego zachowania się, czyli że inna osoba zachowa się w 

jakikolwiek sposób wskazany w ust. 2 art. 6. 

 

WYROK SA W KATOWICACH Z DNIA 22 CZERWCA 2006 R., II AKA 199/06 

  

Oskarżony strzelając z wiatrówki uśmiercił świnkę morską i kanarka. Zwierzęta te 

należały do jego dzieci. Przepis art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
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zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zm.) zabrania nieuzasadnionego i 

niehumanitarnego zabijania zwierząt. 

Oskarżony świadomie i umyślnie uśmiercił te zwierzęta i był to element 

psychicznego znęcania się nad członkami swojej rodziny. Jego działanie było 

ponadto podyktowane również chęcią sprawienia przykrości członkom rodziny, 

wyrazem zademonstrowania swej siły, poczucia bezkarności i podporządkowania 

ich swojej woli. Zastosowana w tym przypadku przemoc skierowana została do 

otoczenia osób pokrzywdzonych, czyli zwierząt i miała na celu oddziaływanie na 

ich świadomość oraz wolę. 

Czyny oskarżonego były z jednej strony elementami znamion przestępstwa 

znęcania się określonego w art. 207 k.k. 1  i jednocześnie wypełniły znamiona 

przestępstwa określonego w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt, więc należało przyjąć konstrukcję kumulatywnego zbiegu 

przepisów ustawy w oparciu o treść art. 11 § 2 k.k. 

 

WYKAZ WYBRANYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH 

 

 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. Nr 116, poz. 778 

 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 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. Nr 56, poz. 344 ze zm. 

 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 

minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt 

wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, 

sportowych i specjalnych, Dz. U. Nr 16, poz. 166 

                                       
1 Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 

Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną 

osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad 

małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego 

na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, 

Dz. U. Nr 77, poz. 687 

 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 

sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 

zwierząt, Dz. U. Nr 116, poz. 753 

 

III. WYKAZ WYBRANYCH AKTÓW PRAWNYCH 

 

 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm. [tekst ustawy] 2 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn. – Dz. U. 

z 2013 r. poz. 627 ze zm. [tekst ustawy] 

 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, tekst jedn. – Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1226 ze zm. [tekst ustawy] 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt, tekst jedn. – Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm. 

[tekst ustawy]  

 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich, tekst jedn. – Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 ze zm. [tekst 

ustawy] 

 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt, tekst jedn. – Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 [tekst ustawy] 

 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych 

do celów naukowych lub edukacyjnych, tekst jedn. – Dz. U. z 2015 r. poz. 

266 [tekst ustawy] 

 

                                       
2  Jednolite teksty ustaw w Internetowym Systemie Aktów Prawnych 

(www.isap.sejm.gov.pl); stan prawny na dzień 30 września 2015 r.; wymagany 
dostęp do Internetu. 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010620627&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040920880&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19951470713&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040690625&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071330921&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071330921&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040910872&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150000266&type=2

