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Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku
W odpowiedzi na interpelację nr 14371 z dnia 29 lipca 2017 r. Pana Andrzeja Melaka Posła
na Sejm RP w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt, uprzejmie informuję, co następuje.
Obecne brzmienie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.), zgodnie z którym 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, zostało wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373).
Należy zauważyć, że ustawodawca całkowicie pominął tryb i sposób upoważniania przedstawiciela
organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Od czasu wejścia w życie tego przepisu, który z założenia miał dotyczyć wyłącznie
wyjątkowych sytuacji, zaczął on być wykorzystywany przez organizacje społeczne, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do odbierania zwierząt, które w ich subiektywnej
ocenie znajdują się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.
Pomimo, że zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie zwierząt, odebrane zwierzę podlega
zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie w trybie art. 35 ust. 3 ustawy przepadku zwierzęcia, a także jeżeli
postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone, często odebrane zwierzęta nie wracają do
swoich właścicieli.
Od wejścia w życie nowego brzmienia art. 7 ust. 3 ww. ustawy, do Ministerstwa coraz częściej
napływają skargi od obywateli na niezgodne z prawem przypadki odebrania zwierząt, nierzadko

pomimo odmowy wydania decyzji o odebraniu zwierzęcia przez właściwego wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) lub wyroku sądu nakazującego zwrot odebranego zwierzęcia.
Obecnie blisko 380 organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
znajduje się pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynikającym z przepisów ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 j. t.). Większość spośród nich posiada
status organizacji pożytku publicznego, mających prawo zbierania odpisów 1% z podatku PIT.
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o fundacjach, jeżeli działanie zarządu
fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne
z jej celem, organ nadzorujący może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień
w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu
fundacji. Następnie, po bezskutecznym upływie ww. terminu albo w razie dalszego uporczywego
działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, organ
nadzorujący może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy
przymusowego.
Obecnie z wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na różnych etapach toczą się
4 postępowania sądowe przeciwko fundacjom, które w istotny sposób naruszyły prawo.
Podniesione w interpelacji problemy są analizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem aktu prawnego, który przy okazji
opracowywania założeń do budowy systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych, zmieni
również przepisy ustawy o ochronie zwierząt.
Proponuje się m. in. wprowadzenie przepisów, które zobowiążą wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) do wydania decyzji o odebraniu zwierzęcia lub o odmowie wydania tej decyzji nie później niż
w terminie 24 godzin od dnia wpłynięcia zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy. Jeżeli
zostanie

wydana

decyzja

odmawiająca

odebrania

zwierzęcia,

zwierzę

będzie

podlegało

natychmiastowemu zwrotowi. Podobnie, zwierzę będzie podlegało zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie
w trybie art. 35 ust. 3 ustawy przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie
zostanie umorzone lub zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
Przedmiotowy projekt nie przewiduje natomiast całkowitego pozbawienia organizacji, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, możliwości odbierania zwierząt w trybie
art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, ponieważ pomimo zgłaszanych nieprawidłowości, większość
działań podejmowanych przez te organizacje jest uzasadniona. Ponadto, biorąc pod uwagę inne
zadania, do których wykonywania powołane są służby państwowe (policja, straż gminna) ograniczenie
ww. możliwości odbierania zwierząt jedynie do ich kompetencji, może skutkować małą efektywnością
działań w zakresie ratowania życia zwierząt w sytuacji jego zagrożenia. Nie przewiduje się również
zmiany brzmienia art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zmierzającej do usunięcia wyrazów „nie jest
rzeczą”.

Z uwagi na złożoność problematyki wymagającej uregulowania konieczne jest podjęcie
dodatkowych analiz kierunkowych, przy uwzględnieniu zachodzących procesów konsolidacji służb
inspekcyjnych oraz możliwości wprowadzenia rozwiązań pozalegislacyjnych.
Mając na uwadze, że zaproponowane przepisy mają na celu kompleksowe rozwiązanie
problemu bezdomności zwierząt domowych, oraz związaną z tym koniecznością dokonania analizy
oceny skutków regulacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do wojewodów
z prośbą o przedstawienie kosztów realizacji przez gminy programów opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, określonych w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.).
Po uzyskaniu ww. informacji projekt zostanie przekazany pod obrady Zespołu Do Spraw
Programowania Prac Rządu w celu wpisania do Wykazu prac programowych i legislacyjnych Rządu.
Projekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po uzyskaniu wpisu do
ww. Wykazu i skierowaniu do konsultacji publicznych i opiniowania.
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