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Niniejsza ekspertyza prawna pt. „CZASOWE ODEBRANIE ZWIERZĄT 

PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT 

(INTERWENCJE)”, opracowana przez adw. Karolinę Kuszlewicz powstała  

w ramach projektu „Bielsko-Biała- miasto przyjazne zwierzętom”, realizowanego 

przez dwie organizacje: Fundację Psia Ekipa- Razem dla Zwierząt  

i Fundację "Świat w Naszych Rękach".  

 

Celem projektu „Bielsko-Biała- miasto przyjazne zwierzętom” jest polepszenie losu 

zwierząt przez wdrożenie lokalnych zmian. Jest on konsekwencją ponad 10 lat wspólnych 

działań strony społecznej na rzecz ochrony i poprawy dobrostanu zwierząt w Bielsku-Białej. 

Działania prowadzone są zarówno w obszarze bezpośredniej pomocy zwierzętom, działań 

prawnych, edukacyjnych oraz, co wyróżnia projekt, działań na rzecz zmian systemowych, 

tworzenia procedur i wdrażania dobrych praktyk. Priorytetowym działaniem jest stworzenie 

wieloletniego miejskiego systemu współpracy środowisk obywatelskich i instytucji publicznych 

w zakresie opieki nad zwierzętami w Bielsku-Białej. 

 

Projekt ma trzy równoległe wątki:  

 

1. AKTYWIZACJA OBYWATELSKA:  

propagowanie wolontariatu i obywatelskiego zaangażowania w działania na rzecz zwierząt. 

2. WZROST ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ:  

przeszkolenie kluczowych instytucji i organizacji w zakresie praw zwierząt, opracowanie 

ekspertyz prawnych. 

3. WSPÓŁPRACA OBYWATELKI/ OBYWATELE- LOKALNA WŁADZA:  

- stworzenie pierwszej w Polsce (z naszej wiedzy) lokalnej polityki opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi, opartej na eksperckiej diagnozie i konsultacjach społecznych, przy współpracy 

z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej,  

- powołanie Społecznej Rady Opieki nad Zwierzętami,  

- wsparcie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,  

- opracowanie procedur, praktyk i rozwiązań mających na celu polepszenie funkcjonowania 

lokalnego systemu pomocy zwierzętom. 
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Ekspertyzę udostępniamy wszystkim organizacjom, instytucjom i podmiotom, które chciałyby 

z niej skorzystać, mając na celu dobro zwierząt. Chętnie podzielimy się także innymi naszymi 

działaniami, „dobrymi praktykami” i doświadczeniami. 

 

Więcej o projekcie i naszych działaniach: www.miastodlazwierzat.pl 

Kontakt: info@miastodlazwierzat.pl 

 

 

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND) 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 
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Ekspertyza 

CZASOWE ODEBRANIE ZWIERZĄT PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY 

O OCHRONIE ZWIERZĄT (INTERWENCJE) 

Opracowała adw. Karolina Kuszlewicz 

 

 

1. Pojęcia i skróty 

2. Wprowadzenie 

3. Główne zasady ustawy  

4. Administracyjne odebranie zwierzęcia – dwa tryby  

5. Przesłanki czasowego odebrania zwierzęcia: 

 zwierzę znajduje się w warunkach określonych w art. 6 ust. 2 u.o.z., 

 podmiot, któremu zwierzę jest odbierane jest jego „właścicielem” lub 

opiekunem, 

 zachodzi sytuacja niecierpiąca zwłoki. 

6. Tryb interwencyjny odebrania zwierzęcia – art. 7 ust. 3 u.o.z.  

 Rola poszczególnych podmiotów – odpowiedzialność  

 Działania terenowe 

 Procedura wydawania decyzji  

 Organizacja społeczna jako strona decyzji wydanej na podstawie art. 7 

ust. 3 u.o.z.  

 Elementy decyzji: 

o Zatwierdzenie odebrania/ odmowa zatwierdzenia odebrania 

o Określenie miejsca przekazania zwierzęcia 

o Orzeczenie o kosztach 

7. Podsumowanie.  
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1. Pojęcia i skróty: 

 u.o.z. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 638); 

 interwencja – działania faktyczne mające na celu zrealizowanie dyspozycji z art. 

7 ust. 3 u.o.z.; 

 administracyjne/czasowe odebranie zwierzęcia – procedura administracyjna 

w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 u.o.z. (zwana dalej 

„trybem zwykłym”) albo w art. 7 ust. 3 u.o.z. (zwana dalej „trybem 

interwencyjnym”); 

 organizacja społeczna – fundacja bądź stowarzyszenie, którego statutowym 

celem jest ochrona zwierząt; 

 

 

2. Wprowadzenie  

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt jest najważniejszym aktem prawnym 

w Polsce regulującym ochronę humanitarną zwierząt. Zawiera szereg nakazów i zakazów 

związanych z postępowaniem ze zwierzętami, jak i przepisy o charakterze proceduralnym, 

mające na celu zapewnienie zwierzętom pomocy. Pod adresem ustawy formułowanych jest 

szereg zastrzeżeń, zwłaszcza w odniesieniu do jej niewystarczających, fragmentarycznych,  

a czasem niemal wzajemnie sprzecznych regulacji. Nie da się jednak zaprzeczyć, że pomimo 

licznych niedostatków, ustawa przewiduje już dziś niezwykle istotną instytucję, służącą wprost 

ratowaniu zdrowia i życia zwierząt, jaką jest tzw. interwencyjne odebranie cierpiącego 

zwierzęcia (art. 7 ust. 3 u.o.z.).  

Ustawa obowiązuje w Polsce od 23 lat, w tym jej przepisy regulujące zasady dokonywania 

interwencyjnego odbierania zwierząt. Mimo tego wciąż zdarzają się takie gminy w Polsce,  

w których decyzje w przedmiocie odebrania zwierzęcia niemal nie są wydawane, co należy 

krytycznie ocenić jako przejaw nieznajomości prawa przez organy lub podmioty powołane do 

jego stosowania, nie zaś dowód na to, że nie istnieje potrzeba jego stosowania1.  

                                                           
1 Według danych „postępowania administracyjne w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt stanowią 
znikomą orzeczniczą praktykę gmin. W 2018 r. zaledwie 15% monitorowanych gmin prowadziło 
postępowania administracyjne w tym zakresie. Te, które je prowadziły, wydawały pojedyncze decyzje w 
przedmiocie czasowego odebrania zwierząt. D. Karaś, Filantropi czy złodzieje? O czasowym odbieraniu 
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 Procedura z art. 7 ust. 3 u.o.z. dotyczy bowiem reakcji na przemoc wobec zwierzęcia i ma na 

celu udzielenie mu niezwłocznie pomocy, w szczególności poprzez fizyczne oddzielenie ofiary 

od prawdopodobnego sprawcy. Z kolei przemoc wobec zwierząt jest zjawiskiem wciąż 

regularnie zdarzającym się w całej Polsce – w miastach, na wsiach, o każdej porze roku, 

niezależnie od stopnia zamożności sprawcy/czyni.  

Jednocześnie świadomość Polek i Polaków odnośnie cierpienia zwierząt rośnie, w tym 

niezgoda na ich krzywdę wraz z słusznym oczekiwaniem, by państwo podejmowało kroki 

prawne celem jej przeciwdziałania. Znajduje to odzwierciedlenie także w orzecznictwie 

sądowym: 

„Mieć należy bowiem na uwadze, że w ostatnich latach doszło do radykalnego 

przewartościowania w stosunkach człowieka do zwierząt, które przeciwstawiono rzeczy  

i uznano ich przynależność do świata istot żyjących oraz zdolnych do odczuwania cierpienia, 

a człowieka zobowiązano do poszanowania zwierząt, ich ochrony i zagwarantowania opieki. 

Wszelkie więc środki prawne, podejmowane w stosunku do zwierząt kręgowych powinny mieć 

na względzie ich dobro, prawo do istnienia i humanitarnego traktowania” 

Wyrok SN z 13.12.2016 r., II KK 281/16, LEX nr 2237277. 

 

3. Główne zasady ustawy  

Z ustawy o ochronie zwierząt można wyprowadzić zasady ogólne, które stanowić powinny 

dyrektywy interpretacyjne dla pozostałych przepisów. We wspomnianym już powyżej wyroku 

Sąd Najwyższy podkreślił, że najważniejsza dyrektywa interpretacyjna, będąca zarazem 

podstawowym celem ustawy, który trzeba uwzględniać przy dokonywaniu wykładni wszystkich 

pozostałych przepisów u.o.z., jest zawarta w art. 1 ust. 1 u.o.z. Przepis ten stanowi, że zwierzę 

nie jest rzeczą, zaś człowiek jest mu winien poszanowanie opiekę i ochronę. Zasada deifikacji 

zwierząt – ich odrzeczowienia jest zatem pierwszą, którą należy brać pod uwagę. Oznacza 

ona, że każde zwierzę co najmniej kręgowe (art. 2 ust. 1 u.o.z.), ma być traktowane w sposób 

uwzględniający, że jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia.  

                                                           
zwierząt. Raport z monitoringu, Fundacja Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ekostraż, 2019, 
https://czarnaowca.org/aktualnosci/nowy-raport-fi lantropi-czy-zlodzieje-juz-jest/. 
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Kolejną zasadą, pozostającą z powyższą w ścisłym związku, jest zasada humanitarnego 

traktowania każdego zwierzęcia. Wyrażona jest ona w art. 5 u.o.z., zaś w art. 4 ust. 2 znajduje 

się definicja humanitarnego traktowania.  

Art.  5.  Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. 

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; 

Kluczowe jest odniesienie się w tej zasadzie do potrzeb zwierzęcia, które obejmują 

zarówno potrzeby gatunkowe, jak i indywidulane – subiektywne (takie jak wiek, płeć, stan 

zdrowia), w tym te dotyczące sfery fizycznej zwierzęcia oraz jego psychiki. Jednocześnie 

uwzględnianie potrzeb zwierzęcia jest obowiązkiem po stronie człowieka, przy czym 

obowiązek ten dotyczy każdego, kto ma pieczę nad zwierzęciem – każdego, od którego los 

zwierzęcia jest zależny, niezależnie do posiadania statusu „właściciela”. Znajduje to 

odzwierciedlenie w definicji pielęgnacji zawartej w art. 4 pkt 9 u.o.z.: 

 

Pielęgnacja zwierzęcia - 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; 

 

Trzecią z zasad, które należy wymienić jest ochrona na mocy ustawy co najmniej 

wszystkich zwierząt kręgowych (art. 2 ust. 1 u.o.z.). Nie może budzić zatem wątpliwości,  

że wszystkie kategorie zwierząt wymienione w słowniczku ustawowym mogą zostać 

interwencyjnie odebrane, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są ofiarami znęcania się 

nad nimi, zaś ich dalsze przebywanie w danych warunkach zagraża ich zdrowi lub życiu. 

Chodzi zatem o zwierzęta domowe (art. 4 pkt 17), zwierzęta bezdomne (art. 4 pkt 16), 

zwierzęta gospodarskie (art. 4 pkt 18), zwierzęta laboratoryjne (art. 4 pkt 19), zwierzęta 

wykorzystywane do celów specjalnych (art. 4 pkt 20), a nawet zwierzęta wolno żyjące, o ile  

w danym momencie znajdują się we władztwie człowieka, np. z powodu czasowego 

odłowienia (art. 4 pkt 21)2. Ustawa nie zawiera definicji zwierząt wykorzystywanych do celów 

rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywanych w ogrodach 

                                                           
2 Choć ta ostatnia grupa zwierząt nie jest wymieniona wprost w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 u.o.z., to jednak wykładnia 

celowościowa nakazuje uznać, że zwierzęta wolno żyjące, jeśli znajdowałyby się  tymczasowym władztwie 

człowieka, także mogą być czasowo odebrane.  
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zoologicznych, ale z art. 7 ust. 1 pkt 3 wynika, że i one mogą zostać odebrane w trybie 

administracyjnym.  

Ostatnią zasadą, o której należy wspomnieć w kontekście przepisów regulujących 

interwencyjne odebranie zwierzęcia jest zasada współpracy pomiędzy poszczególnymi 

podmiotami publicznymi/ organami władzy a organizacjami społecznymi, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt. Wynika ona z art. 3 i 40 u.o.z.  

 

Art.  3.  W celu realizacji przepisów ustawy Inspekcja Weterynaryjna oraz inne właściwe 

organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego współdziałają z samorządem 

lekarsko-weterynaryjnym oraz z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

 

Art.  40.  Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

mogą współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu 

oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie. 

 

Kompetencje w zakresie wykonywania przepisów ustawy o ochronie zwierząt 

ustawodawca powierzył kilku różnym podmiotom. W zakresie spraw o przestępstwa  

i wykroczenia – w sposób oczywisty odpowiadają za ich ściganie policja i prokuratura.  

W odniesieniu z kolei do zabezpieczenia potencjalnych ofiar przemocy – przestępstwa 

znęcania się nad zwierzętami – kompetencje do wydawana decyzji w przedmiocie odebrania 

zwierzęcia ma wójt/burmistrz/ prezydent miasta. Nie działa jednak zupełnie sam – decyzja 

wydawana jest albo po powzięciu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub 

upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt (tzw. tryb zwykły odebrania) albo na skutek zgłoszenia o odebraniu 

zwierzęcia przez Policję, straż gminną lub upoważnionego przedstawiciela organizacji 

społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (tzw. tryb interwencyjny 

odebrania). Z kolei rada gminy odpowiedzialna jest za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi  

i zapobieganie bezdomności zwierząt (art. 11 ust. 1 ). Inspekcja weterynaryjna zaś odpowiada 

za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy (art. 34a ust. 1 ).  

Mając na uwadze art. 3 oraz brzmienie przepisów art. 7 u.o.z., stwierdzić należy, 

że współdziałanie jest swoistym obowiązkiem po stronie podmiotów publicznych, w tym  

w zakresie współpracy z organizacjami społecznymi. W związku z tym rekomendowane jest 

wypracowanie dobrych praktyk w postaci przyjętego dokumentu na terenie danej gminy, 
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regulujących zasady współdziałania poszczególnych podmiotów w realizacji interwencyjnego 

odbierania zwierząt. Należy zakładać, że taki dokument znacznie usprawniłby prowadzenie 

interwencji, obniżyłby ich koszty, ryzyka i zwiększył bezpieczeństwo samych interweniujących.  

 

4. Administracyjne odebranie zwierzęcia – dwa tryby  

Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje 2 tryby wydania decyzji o czasowym odebraniu 

zwierzęcia. Pierwszym z nich jest tzw. tryb zwykły, drugim – tryb interwencyjny (określenia te 

są wypracowane przez doktrynę3). Tryb zwykły jest zarazem podstawową formą czasowego 

odebrania zwierzęcia, określającą jego przesłanki, zaś tryb interwencyjny jest formą 

kwalifikowaną, która występuje wówczas, gdy spełnione są przesłanki podstawowe z art. 7 

ust. 1 u.o.z. (zwierzę jest traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 przez swojego 

opiekuna lub właściciela), a dodatkowo te, o których mowa w art. 7 ust. 3 u.o.z. (zachodzi 

przypadek niecierpiący zwłoki). W praktyce zdecydowanie częściej dochodzi do odebrania 

zwierzęcia w trybie interwencyjnym z uwagi na to, że konieczność jego zastosowania 

aktualizuje się wówczas, gdy dalsze przebywanie danego zwierzęcia w określonych 

warunkach powoduje dla niego stan zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Skoro zaś 

administracyjne odebranie następuje wówczas, gdy zwierzę jest prawdopodobną ofiarą 

przemocy, to z reguły dalsze jego przebywanie z potencjalnym sprawcą/czynią zagraża 

zdrowiu lub życiu zwierzęcia.  

Oba tryby dotyczą czasowego odebrania zwierzęcia, a zatem takiego, które obowiązuje 

wyłącznie na czas zabezpieczenia zwierzęcia w związku z potrzebą przeprowadzenia 

postępowania karnego o znęcanie się nad zwierzętami. W związku z tym instytucja ta nie 

powoduje trwałej utraty „własności” po stronie prawdopodobnego sprawcy, lecz jedynie 

fizyczne oddzielenie zwierzęcia od oprawcy do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania karnego, po to, by zwierzęciu udzielona została pomoc i by przeciwdziałać 

dalszemu jego krzywdzeniu. Dopiero w wyroku skazującym sąd orzeknie (obligatoryjnie) 

przepadek zwierzęcia na podstawie art. 35 ust. 3 u.o.z. Z kolei odebrane zwierzę podlega 

zwrotowi do „właściciela”, jeżeli sąd przepadku nie orzeknie – uniewinni oskarżonego/ą albo 

nastąpi umorzenie postępowania. Z tego względu postępowanie administracyjne  

w przedmiocie czasowego odebrania zwierzęcia pełni funkcję zabezpieczająca zwierzę na 

czas postępowania karnego i pozostaje z nim związane. Podmiot, który decyduje się zwierzę 

                                                           
3 K.Kuszlewicz, Komentarz do ustawy o ochronie zwierząt, Wolters Kluwer, 2021, s. 126.  
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odebrać (lub inny posiadający stosowną wiedzę o okolicznościach sprawy) powinien złożyć do 

właściwej prokuratury lub policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

znęcania się z art. 35 ust. 1a u.o.z, równolegle do toczącego się postępowania 

administracyjnego, które pełni niejako rolę subsydiarną wobec sprawy karnej.  

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. 

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. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, kosztami transportu, utrzymania i koniecznego 

leczenia zwierzęcia obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna. 
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5. Do należności z tytułu kosztów określonych w ust. 4 stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

6. Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie w trybie art. 35 ust. 3 przypadku 

zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone. 

 

Jak wynika z powyższych przepisów przesłanki czasowego odebrania zwierzęcia  

w trybie administracyjnym zwykłym obejmują na podstawie art. 7 ust. 1 u.o.z. łącznie: 

- traktowanie zwierzęcia podlegającego ochronie ustawowej (a zatem każdego kręgowego) 

w sposób określony w art. 6 ust. 2 u.o.z., tj. w sposób wskazujący na to, że zwierzę jest ofiarą 

znęcania się nad nim oraz 

- znajdowanie się zwierzęta we władztwie „właściciela” bądź opiekuna, który powoduje 

powyższe warunki, 

 

Przy trybie interwencyjnym, zgodnie z art. 7 ust. 3 musi dodatkowo zaistnieć przesłanka 

w postaci sytuacji niecierpiącej zwłoki, gdy: 

- dalsze przebywanie zwierzęcia w danych warunkach zagraża jego życiu lub zdrowiu. 

Tryby te różnią się nie tylko przesłankami dokonania czasowego odebrania zwierzęcia, 

ale także następującymi cechami: 

- tryb zwykły jest fakultatywny dla organu gminy, ustawa bowiem wskazuje, że „zwierzę 

może być odebrane”, zaś w trybie interwencyjnym odebranie zwierzęcia jest obowiązkiem 

podmiotu, który ma wiedzę o tym, że zdrowie lub życie zwierzęcia jest zagrożone (ten 

obowiązek dotyczy podmiotów posiadających kompetencje do faktycznego odebrania 

zwierzęcia, tj. policjanta, strażnika gminnego albo upoważnionego przedstawiciela organizacji 

społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt)4, 

- w trybie zwykłym najpierw następuje wydanie decyzji, zaś dopiero następnie decyzja 

podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 7 ust. 2 u.o.z.), zaś w przypadku trybu 

interwencyjnego kolejność jest odwrotna, tj. pierwszą czynnością jest faktyczne odebranie 

zwierzęcia, bowiem chodzi o ratowanie jego życia lub zdrowia, zaś dopiero następczo 

wydawana jest decyzja zatwierdzająca odebranie zwierzęcia (art. 7 ust. 3 u.o.z.).  

                                                           
4 W mojej ocenie bierność podmiotu, posiadającego  ustawowy obowiązek – kompetencję do podjęcia 

interwencji w trybie art. 7 ust. 3 u.o.z, tj. policjanta, strażnika gminnego lub przedstawiciela organizacji 

społecznej, który ma świadomość, że zwierzę cierpi i znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, 

może skutkować odpowiedzialnością tego podmiotu za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, bowiem 

w myśl definicji zawartej w art. 6 ust. 2 u.o.z., znęca się nie tylko ten, kto bezpośrednio wyrządza zwierzęciu 

krzywdę, ale kto do niej świadomie dopuszcza (por. wyrok SR w Nowym Targu z 28 stycznia 2021 r., sygn. 

akt: II K 381/18, a także wyrok SN z 16 listopada 2009 r., sygn. akt V KK 187/09).  
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Poniżej znajduje się schemat obrazujący różnice pomiędzy dwoma trybami 

czasowego administracyjnego odebrania zwierzęcia.  

 

 

 

5. Przesłanki czasowego odebrania zwierzęcia  

 

o Zwierzę znajduje się w warunkach określonych w art. 6 ust. 2 u.o.z. 

Art. 6 ust. 2 u.o.z. zawiera definicję znęcania się nad zwierzętami, która poniżej zostanie 

szczegółowo omówiona. Niemniej – co bardzo istotne – organ administracyjny w żadnym razie 

nie posiada kompetencji do prowadzenia postępowania o charakterze karnym, w związku  

z czym nie jego zadaniem jest ustalenie, czy rzeczywiście doszło do przestępstwa znęcania 

się nad zwierzęciem, lecz jedynie ustalenie, czy sposób jego traktowania wskazuje na to, że 

zwierzę mogło być ofiarą znęcania się nad nim. Innymi słowy – zadaniem organów 

administracyjnych jest zbadanie warunków życia zwierzęcia, które – jeśli wskazywały na 

sposób, określony w art. 6 ust. 2 u.o.z., uzasadniają wydanie decyzji o czasowym odebraniu 

zwierzęcia. Organ zatem nie bada sfery motywacyjnej prawdopodobnego sprawcy/czyni,  
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a jedynie warunki, w jakich zwierzę było utrzymywane. Powyższe jest istotne z puntu widzenia 

praktyki, bowiem zdarzają się przypadki, gdy organy administracji prowadzą długotrwałe 

postępowanie, przypominające ustalanie znamion przestępstwa, a to wypacza istotę art. 7 ust. 

1 i 3 u.o.z., który ma na celu szybkie i sprawne udzielenie pomocy cierpiącemu zwierzęciu. 

Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Szczecinie wprost stwierdził, że: 

 

 „Przepisy administracyjnego prawa materialnego stanowiące podstawę rozstrzygnięcia  

w sprawie odebrania zwierzęcia nie uzależniają czasowego odebrania zwierząt od elementu 

winy. Samo ustalenie, że zwierzęta utrzymywane są w niewłaściwych warunkach bytowania, 

w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa uzasadnia zastosowanie tej sankcji 

administracyjnej w postaci czasowego odebrania zwierząt” (Wyrok WSA w Szczecinie  

z 1.06.2004 r., SA/Sz 1197/02).  

 

Podobne orzeczenia: 

„Przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nie uzależnia 

orzeczenia o czasowym odebraniu zwierzęcia od wystąpienia znamion czynu zabronionego, 

po stronie właściciela lub opiekuna zwierzęcia” ( Wyrok WSA w Warszawie z 11.12.2008 r.,  

IV SA/Wa 1650/08).  

 

„Dla możliwości czasowego odebrania zwierząt bez znaczenia pozostają również okoliczności 

związane z wcześniejszym utrzymaniem zwierząt, czy też stanem zdrowia skarżącej” (Wyrok 

WSA w Poznaniu z 10.10.2018 r., II SA/Po 325/18).  

 

Art. 6 ust. 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; 

https://sip.lex.pl/#/document/18169618?unitId=art(2)ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT
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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; 

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; 

13) (uchylony); 

14) (uchylony); 

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 umożliwiającej oddychanie; 
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19) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres 

wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. 

 

Obszerną wykładnię konstrukcji art. 6 ust. 2 u.o.z. przeprowadził Sąd Najwyższy w swoich 

wyrokach: 

„Ustawodawca w ust. 2 sformułował definicję znęcania się w sposób dwustopniowy. 

Najpierw, bowiem, wskazał, że znęcanie się to zadawanie lub świadome dopuszczanie do 

zadawania bólu lub cierpień zwierzęciu, a następnie w czternastu punktach podał, czym  

w szczególności jest znęcanie się nad zwierzętami. Użyte w tej definicji 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.” 

(Wyrok SN z 16.11.2009 r., V KK 187/09, LEX nr 553896.) 

 

„Wykaz zamieszczony w ust. 2 art. 6 ustawy o ochronie zwierząt, przedstawia typowe 

wypadki znęcania się. W przepisie tym zawarta jest jednakże otwarta definicja znęcania się 

na zwierzętami, na co wskazuje użyty w tym przepisie zwrot "w szczególności". Należy więc 

uznać, że za znęcanie się nad zwierzętami może być uznane każde zadawanie, lub 

dopuszczenie do zadawania bólu lub cierpienia nawet, gdy zachowanie to nie zostało 

wymienione wprost w żadnym z punktów tego przepisu, który jednakże przedstawia typowe 

wypadki znęcania się.” (Wyrok SN z 16.11.2009 r., V KK 187/09, LEX nr 553896.) 

 

„Katalog określony w tym przepisie ma bowiem charakter otwarty i wskazuje jedynie 

przykładowe, najbardziej charakterystyczne, formy znęcania się nad zwierzętami (…) „Katalog 

z art. 6 ust. 2 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt jest otwarty i zawiera przede wszystkim 

typowe, ale nie wszystkie, wypadki znęcania się nad zwierzętami. Za znęcanie się nad 

zwierzętami może być więc uznane każde zadawanie lub dopuszczenie do zadawania bólu 

lub cierpienia nawet, gdy zachowanie to nie zostało wymienione wprost w żadnym z punktów 

tego przepisu. Wystarczy w takich sytuacjach wykazanie, że to zachowanie było 

niehumanitarne, a więc nieuwzględniające potrzeb zwierzęcia lub niezapewniające mu opieki 

czy też ochrony.” (Wyrok SN z 13.12.2016 r., II KK 281/16, LEX nr 2237277).  

 

Czasowe odebranie zwierzęcia może więc nastąpić zarówno w stosunku do zwierzęcia, 

na którego ciele widoczne są ślady związane z fizycznym dręczeniem zwierzęcia (art. 6 ust. 2 

pkt 1, 1a, 4, 8, 12), jak i w stosunku do zwierzęcia, które pozostaje zaniedbane,  
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np. utrzymywane jest w nadmiernej ciasnocie, w stanie nieleczonej choroby, wystawione jest 

na warunki atmosferyczne zagrażające jego życiu lub zdrowiu lub pozbawione jest 

odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby 

właściwe dla gatunku (art. 6 ust. 2 pkt 10, 17, 19)5.  

 

Przykłady z praktyki orzeczniczej, uzasadniające czasowe odebranie zwierzęcia 

Podkreślić należy, że duża część spraw, kwalifikująca się do czasowego odebrania 

zwierzęcia w trybie interwencyjnym, dotyczy sytuacji utrzymywania zwierząt w niewłaściwych 

warunkach bytowania (art. 6 ust. 2 pkt 10) ,w  tym w stanie rażącego zaniedbania (art. 4 pkt 

11 u.o.z.), za które ustawodawca uznał także nieleczenie chorego zwierzęcia. Krzywda 

zwierzęcia jest wówczas wynikiem zaniedbań, niekoniecznie zaś bezpośrednich aktów 

przemocy, ale obie te formy podlegają ściganiu karnemu i w każdej z nich zwierzę powinno 

zostać zabezpieczone poprzez wydanie decyzji o czasowym jego odebraniu. Poniżej 

przedstawiam wyciąg z wybranych orzeczeń sądów administracyjnych, które świadczą o tym, 

że ochrona zwierząt na podstawie przepisów art. 7 u.o.z. ma charakter szeroki, nie można jej 

traktować zawężająco: 

  

Narażanie zwierzęcia na niebezpieczeństwo: 

„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”  

(Wyrok NSA z 23.01.2013 r., II OSK 1743/11, LEX nr 1361605; podobnie wyrok WSA  

w Gorzowie Wielkopolskim z 2.08.2007 r., II SA/Go 202/07).  

 

Niehumanitarne traktowanie: 

„Niehumanitarne traktowanie psa, rażące zaniedbanie i znieczulica właściciela na 

cierpienie psa, którego choroba jest bardzo widoczna, nie pozostawia wątpliwości, że gdyby 

nie doszło do interwencji odebrania psa, pies mógłby nadal nie uzyskać koniecznej pomocy, 

nadal cierpieć i umierać w cierpieniu. Takie zachowanie właściciela zwierzęcia należy 

zakwalifikować jako sytuację, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z 1997 r. o ochronie 

zwierząt.” (Wyrok NSA z 22.06.2020 r., II OSK 118/20). 

 

 

                                                           
5 K.Kuszlewicz, Komentarz… s. 132.  
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Nieleczenie chorego zwierzęcia: 

„Odnosząc się zaś do twierdzeń skarżącej należy zaznaczyć, że Sąd ani organy 

administracyjne nie kwestionują że skarżąca karmiła i poiła psa (chociaż mogło to być 

niewystarczające). Głównym zarzutem jest fakt, że mimo że miała świadomość, że pies ma 

bardzo duży, widoczny guz nowotworowy, nie podjęła czynności mających na celu leczenie 

psa. Skarżąca - nawet pomimo braku środków finansowych - mogła chociażby skontaktować 

się z urzędem gminy czy też szukać pomocy u innych podmiotów pomagających np. różnego 

rodzaju stowarzyszeń czy fundacji aby zapewnić psu odpowiednią opiekę, w tym także 

odpowiednie leczenie. Takich działań skarżąca nie podjęła. Jednocześnie z uwagi na 

przekonanie skarżącej, że nie znęcała się nad psem - co wyrażała w składanych pismach - 

Sąd wyjaśnia, że znęcanie się nad zwierzęciem - jak już zostało powyżej wskazane - to nie 

tylko fizyczne zadawanie mu bólu (co przeważa w powszechnym odczuciu) to również 

przetrzymywanie go w takich warunkach, które nie spełniają jego podstawowych potrzeb, jak 

również długotrwałe niewłaściwe opiekowanie się nim, prowadzące do uszczerbku na jego 

zdrowiu zarówno fizycznym jak i psychicznym. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie mamy do 

czynienia z taką formą znęcania się bowiem bezspornym jest że skarżąca mimo świadomości, 

że pies ma guza nie podjęła odpowiednich działań w celu leczenia zwierzęcia.” (Wyrok WSA 

w Warszawie z 12.02.2021 r., IV SA/Wa 2053/20). 

 

Samotność zwierzęcia: 

„Pozostawianie na całe dnie psów samotnych, niezapewnianie im wystarczającej ilości 

ruchu, żywienie w nieodpowiedni sposób, prowadzący do powstawania schorzeń w wyniku 

otyłości, może zostać uznane za brak zapewnienia im odpowiedniej opieki i dbania o ich 

dobrostan”  (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20.10.2017 r., 

SA/Wa 55/17, LEX nr 2480338). 

 

o Podmiot, któremu zwierzę jest odbierane jest jego „właścicielem” lub opiekunem 

Pojęcia właściciela i opiekuna zwierzęcia nie są w ustawie o ochronie zwierząt 

zdefiniowane. W tym miejscu konieczne jest poczynienie zastrzeżenia, zgodnie z którym 

zwierzę nie jest rzeczą (art. 1 ust. 1 u.o.z.). Art. 1 ust. 2 u.o.z. co prawda wskazuje, że  

w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. 

Zwracam jednak uwagę, że o „właścicielu” zwierzęcia na gruncie tej ustawy należy myśleć 

bardziej jak o opiekunie, nie zaś  w ujęciu prawnorzeczowym. W literaturze przedmiotu 

zwrócono uwagę, że stosunek prawny łączący opiekuna z posiadanym przez niego 
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zwierzęciem „powinien być bowiem – już w oparciu o „odpowiedniość” wynikającą z art. 1 ust. 

2 UOZ – stosunkiem prawnym o treści zasadniczo różnej od własności, niebędący nawet 

jakimś zmodyfikowanym jej wariantem. Choć powinien on zawierać, co oczywiste, pewne 

elementy podobne do własności (jak prawo do posiadania zwierzęcia oraz pobierania z niego 

pożytków w określonych prawem granicach). Nie mniej istotne powinny być jednak w jego 

treści elementy obowiązku sprawowania pieczy nad zwierzęciem, upodobniające ten stosunek 

prawny raczej do znanej z przepisów KRO władzy rodzicielskiej, niż własności rzeczy)” 6. 

W związku z powyższym prawo „własności” z pewnością w sprawie o czasowe 

odebranie zwierzęcia nie jest kluczowe, nie zasługuje na wyższa ochronę niż dobro 

zwierzęcia. W związku z tym zwierzę odbierane jest osobie, która znajduje się w jego 

faktycznym władztwie, niezależnie od formalnego statusu „właścicielskiego” – stąd ustawa 

mówi także o opiekunie zwierzęcia.  

 

o Zachodzi sytuacja niecierpiąca zwłoki. 

Przesłanką kwalifikowaną uruchamiającą obowiązek interwencyjnego odebrania 

zwierzęcia jest sytuacja niecierpiąca zwłoki, która zgodnie z art. 7 ust. 3 u.o.z. oznacza, że 

dalsze przebywanie zwierzęcia w danych warunkach zagraża jego zdrowiu lub życiu. Istotne 

jest przy tym, że chodzi o zagrożenie, nie zaś ziszczenie się w danym momencie już skutku  

w postaci uszczerbku na zdrowiu czy śmierci zwierzęcia. To wypaczałoby sens interwencji, 

mającej na celu nie tylko udzielenie pomocy cierpiącemu zwierzęciu, ale i uchronienie go przed 

dalszym negatywnymi skutkami dla jego zdrowia lub życia. W związku z tym nie znajduje 

uzasadnienia w przepisach badanie przez organ, czy nastąpił skutek w postaci utarty zdrowia 

lub życia zwierzęcia – wystarczające jest udowodnienie, że istniał sam stan zagrożenia.  

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach:  

 

"Zagrożenie" wskazuje na potencjalność i hipotetyczność nieprawidłowej sytuacji zwierząt. 

Stan zagrożenia nie oznacza bowiem, że nastąpi bezpośrednie, realne zagrożenie życia lub 

zdrowia zwierzęcia, ale, że określony stan może a nie musi wywoływać negatywne skutki dla 

życia lub zdrowia zwierzęcia, co właśnie wyczerpuje pojęcie zagrożenia.” (Wyrok WSA  

w Gliwicach z 22.11.2019 r., II SA/Gl 1199/19). 

 

                                                           
6 T. Pietrzykowski, Prawo ochrony zwierząt – między praktyką a teorią nowej gałęzi prawa. Artykuł recenzyjny 

dotyczący książki Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad 

prawem. 2020; 12 (2): 209-224. 
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„Tak zwane "interwencyjne" odebranie zwierząt przez organizację społeczną następuje z tych 

samych powodów wyjściowych, co odebranie administracyjne, o którym orzeka się decyzją 

administracyjną (…) Ocena, czy doszło do znęcania się nad zwierzętami w postaci 

"utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich  

w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa" wymaga odwołania się w pewnym zakresie 

do kryteriów pozaprawnych, zasad doświadczenia życiowego” (Wyrok WSA w Poznaniu  

z 10.01.2018 r., II SA/Po 1027/17).  

 

6. Tryb interwencyjny odebrania zwierzęcia – art. 7 ust. 3 u.o.z.  

Interwencja zaczyna się od nabycia wiedzy o zwierzęciu potrzebującym pomocy. Zwykle takie 

informacje dostarczane są przez świadków, czasem sąsiadów, a także pozyskiwane są 

podczas kontroli terenowych przez służby/ podmioty odpowiedzialne za ochroną zwierząt. 

o Rola poszczególnych podmiotów – odpowiedzialność  

Kompetencje do odebrania zwierzęcia posiada policja, straż gminna oraz upoważniony 

przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. Jak 

zostało już wyżej wskazane – kompetencja ta to nie tylko uprawnienie do podjęcia interwencji, 

ale i obowiązek po stronie tych podmiotów. Jego zlekceważenie może skutkować nawet 

odpowiedzialnością karną za znęcanie się nad zwierzętami, co ma szczególne znaczenie 

w kontekście zadań służb publicznych. Jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy: 

„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 SN z 16.11.2009 r., V KK 

187/09).  

 W związku z tym obowiązkiem każdego z tych podmiotów jest podejmowanie działań 

w celu udzielenia pomocy cierpiącemu, zagrożonemu zwierzęciu. Podobnie obowiązkiem 

organu gminy jest podjęcie działań w sytuacji, w której uzyskuje informacje o tym, że zwierzę 

znajduje się w warunkach określonych w art. 6 ust. 2 u.o.z. Niezasadne zaniechanie wszczęcia 

procedury administracyjnej w sytuacji, gdy są ku temu przesłanki i spowodowanie, że zwierzę 

pozostanie w złych dla niego warunkach - w sytuacji tzw. trybu zwykłego (gdzie niezbędna jest 

decyzja, by nastąpiło fizyczne odebranie zwierzęcia), również w pewnych okolicznościach 

(zawinionych) może skutkować odpowiedzialnością karną za przestępstwo znęcania się nad 

zwierzętami (por. przypis 3).  
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 Poza podmiotami wprost wymienionymi w art. 7 ust. 3 u.o.z., należy wspomnieć także 

o odpowiedzialności Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z art. 34 ust. 1 a u.oz.  sprawuje ona 

nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt. W związku z tym, choć 

nie jest wprost wymieniona w art. 7 ust.3 u.o.z, także odgrywa istotną rolę w udzielaniu pomocy 

cierpiącym zwierzętom. Z racji swoich kompetencji nadzorczych powinna bowiem kontrolować 

warunki utrzymywania zwierząt i podejmować niezwłoczne działania, mające na celu ochronę 

zwierząt – potencjalnych ofiar znęcania, w szczególności poprzez zawiadomienie organów 

ścigania i organów gminy o konieczności odebrania zagrożonego, cierpiącego zwierzęcia. 

Podobnie jak w powyższych przypadkach – zaniechanie podjęcia działań przez powiatowego 

lekarza weterynarii w takiej sytuacji skutkować może odpowiedzialnością karną za świadome 

dopuszczanie do bólu lub cierpienia zwierzęcia, co stanowi przestępstwo z art. 35 ust. 1a  

w zw. z art. 6 ust. 2 u.o.z.  

o Działania terenowe 

Podmiot, który dokonuje interwencyjnego odebrania zwierzęcia powinien w pierwszej 

kolejności sprawdzić warunki i stan, w jakich znajduje się zwierzę, następnie w przypadku 

stwierdzenia, że spełniają one przesłanki do czasowego odebrania – zwierzę zabrać, 

udzielić zwierzęciu niezbędnej pomocy oraz równolegle zabezpieczyć dowody do sprawy 

administracyjnej i karnej. Najczęstszymi dowodami są wówczas: zdjęcia, filmy z miejsca 

utrzymywania psa oraz samego zwierzęcia, dokumentujące jego stan fizyczny  

i psychiczny, a w dalszej kolejności opinie/ zaświadczenia lekarzy weterynarii, 

behawiorystów, tymczasowych opiekunów zwierząt na okoliczność stanu zwierzęcia.  

o Procedura wydawania decyzji  

Podmiot, który zwierzę odebrał, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wójta/ 

burmistrza/ prezydenta miasta celem wydania przez ten organ decyzji w przedmiocie 

czasowego odebrania zwierzęcia. Należy załączyć do tego zawiadomienia wszystkie 

zgromadzone i posiadane dowody, a jeśli pewne z nich uzyskane zostaną w przyszłości – 

złożyć je w trakcie toczącego się postępowania. 

Ustawa nie przewiduje konkretnego terminu do dokonania zgłoszenia, posługując się 

określeniem „niezwłoczności”. Tłumaczy się go jako działanie bez zbędnej zwłoki, przy 

czym nie jest to wymóg natychmiastowego zgłoszenia. Zwykle odbywa się to kilka godzin 

– do kilku dni po dokonaniu interwencji. Popadnięcie w zwłokę nastąpi, gdy podmiot, który 

zwierzę odebrał, zdążył mu udzielić pomocy, zorganizować opiekę, zgromadzić dowody – 

a mimo tego nie zawiadamia o interwencji gminy.   
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Ustawa nie przewiduje  formy dokonania takiego zgłoszenia – może ono odbyć się 

pisemnie oraz ustnie, choć dla celów dowodowych należy preferować formę pisemną wraz 

z załącznikami.  

Postępowanie administracyjne powinno przebiegać sprawnie, mając na uwadze, że nie 

skutki w postaci odebrania zwierzęcia już nastąpiły. Przepisy nie określiły niestety terminu, 

w jakim wydanie decyzji powinno nastąpić, niemniej z uwagi na szczególne terminy do 

odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego (3 dni) oraz rozpoznanie skargi 

przez ten organ (7 dni), które są skrócone wobec zwykłych terminów administracyjnych, 

uznać należy, że szybkość postępowania ma tutaj duże znaczenie. W szczególności 

nieuprawnione, co zostało już wyłożone wcześniej, jest prowadzenie przez organ 

administracji długotrwałych postępowań, przypominających stopniem zaawansowania 

postępowanie karne, badające znamiona przestępstwa.  

o Organizacja społeczna jako strona decyzji wydanej na podstawie art. 7 ust. 3 u.o.z.  

W chwili obecnej nie ulega już wątpliwości, że organizacja społeczna, która zwierzę 

odebrała, jest stroną postępowania administracyjnego i w związku z tym nie musi odrębnie 

wnioskować o działanie na prawach strony. Wnikliwe to zagadnienie zbadał Naczelny Sąd 

Administracyjny, który w 2020 r. podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, stwierdzając, że: 

„Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt zawiera treść pozwalającą na 

rekonstrukcję normy o charakterze prawnomaterialnym, która przyznaje organizacji 

społecznej interes prawny w postępowaniu toczącym się na skutek interwencyjnego 

odebrania zwierzęcia” 

„W postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji na podstawie art. 7 ust. 3 in fine 

ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) 

organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, a której uprawniony 

przedstawiciel odebrał zwierzę i zawiadomił o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

posiada status strony w rozumieniu art. 28 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego”  

„Upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej dokonując tej czynności nie działa we 

własnym imieniu, ale w imieniu organizacji społecznej, której statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt. Upoważniony przedstawiciel dokonuje czynności władczej 

(imperium), skierowanej w sposób bezpośredni do sfery prawnej właściciela lub opiekuna 

zwierzęcia. Czynność tą należy zakwalifikować do sfery ingerencji administracji,  
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o charakterze policji administracyjnej. Z punktu widzenia właściciela lub opiekuna 

odebranie zwierzęcia stanowi ingerencję negatywną, natomiast z punktu widzenia ochrony 

zwierzęcia przed utratą życia lub zdrowia ingerencję pozytywną.”  (Uchwała NSA  

z 24.02.2020 r., II OPS 2/19, ONSA i WSA 2020, nr 4, poz. 42). 

o Elementy decyzji: 

Decyzja administracyjna w przedmiocie interwencyjnego odebrania zwierzęcia 

zawierać powinna:  

- zatwierdzenie odebrania/ odmowę zatwierdzenia odebrania. 

- określenie miejsca przekazania zwierzęcia. 

- orzeczenie o kosztach. 

Zatwierdzenie decyzji następuje wówczas, gdy spełnione zostały przesłanki do dokonania 

interwencyjnego  odebrania – szeroko omówione wcześniej. 

Jeśli chodzi o miejsce przekazania zwierzęcia, to art. 7 ust. 1 u.o.z. w pkt 1 – 3 określa te 

miejsca, jednak przekazanie może nastąpić także do innego podmiotu niż wymienione w tym 

przepisie, o czym stanowi art. 7 ust. 1c u.o.z. Ma to szczególne znaczenie przy odbieraniu 

zwierząt domowych, które w wyniku wyrządzonej przez człowieka krzywdy, nie byłyby w stanie 

osiągnąć równowagi w schronisku dla zwierząt – wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 1 u.o.z. jako 

miejsce ich przekazania.  

Przekazanie zwierzęcia może jednak nastąpić do innego podmiotu – który zapewni mu 

właściwą opiekę w 2 sytuacjach: gdy podmiot wskazany jako wyjściowy z art. 7 ust. 1 u.o.z. 

nie wyrazi zgody na przyjęcie zwierzęcia, jak i gdy „zachodzą inne okoliczności 

uniemożliwiające przekazanie” np. psa do schroniska. „Dla skutecznego powoływania się na 

te okoliczności konieczne jest np. wykazanie, że stan danego zwierzęcia, np. starego, 

schorowanego psa, który boi się innych psów, wymaga warunków indywidualnej opieki  

w spokojnym miejscu, których to warunków schronisko z przyczyn oczywistych zapewnić nie 

może”7. Istoty wyrok w tym przedmiocie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, 

stwierdzając, że: 

 

„Przepisy ustawy o ochronie zwierząt dopuszczają możliwość powierzenia opieki nad 

odebranymi zwierzętami każdemu podmiotowi, który zapewni właściwą jakość sprawowanej 

                                                           
7 K.Kuszlewicz, Komentarz…, s. 134.  
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pieczy. Jeżeli będzie to - jak w ocenianej sprawie - Fundacja i współpracujące z nim osoby 

fizyczne, którym przekazano odebrane właścicielowi zwierzęta, to mimo to, uznać należy,  

że działanie to realizuje założone przez ustawodawcę cele powyższej ustawy.” (Wyrok WSA 

w Łodzi z 31.03.2021 r., II SA/Łd 100/21).   

 

Jeśli chodzi o koszty, to obciążają one zasadniczo tego, komu zwierzę zostało 

odebrane – art. 7 ust . 4 u.o.z. powinny odpowiadać realnie poniesionym, uzasadnionym 

kosztom transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia. W tym zakresie warto 

pomocniczo mieć na względzie następujące wskazówki sądów administracyjnych: 

 „Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt nie musi zawierać rozstrzygnięcia ustalającego 

wysokość kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt, obciążającego 

właściciela lub ich opiekuna. Brak orzeczenia w tym zakresie na etapie wydawania decyzji  

o czasowym odebraniu zwierząt nie stanowi o niewykonalności decyzji podjętej w oparciu  

o art. 7 ust. 1 lub 3 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt [...] zaakceptować można pogląd  

o celowości wydania w tym zakresie odrębnej decyzji administracyjnej” (Wyrok WSA  

w Gdańsku z 23.05.2018 r., II SA/Gd 153/18).  

 

„Jeżeli decyzja o odebraniu zwierząt jest ostateczna i wykonalna, to organ administracji ma 

obowiązek orzec o obciążeniu kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia 

zwierzęcia – dotychczasowego właściciela lub opiekuna tego zwierzęcia” (wyrok WSA  

w Krakowie z 21.02.2018 r., II SA/Kr 1566/17). 

 

„Decyzja o odebraniu zwierzęcia podjęta na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt 

dotyka zatem bezpośrednio własnego konkretnego, aktualnego obiektywnie sprawdzalnego 

interesu prawnego i obowiązku organizacji społecznej, ponieważ jej treść przesądza  

o obciążeniu kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia, albo jego 

dotychczasowego właściciela lub opiekuna (w razie podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania 

zwierzęcia - art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt), albo organizacji społecznej, w razie 

prawomocnego odmówienia wydania decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia. 

Obowiązek, tak samo jak interes prawny, musi wynikać z normy prawa materialnego. Również 

powinien on być indywidualny, konkretny, aktualny, wsparty okolicznościami faktycznymi 

będącymi przesłankami stosowania przepisu prawa materialnego (zob. B. Adamiak,  

J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017 r.,  

s. 230). Ubocznie należy zwrócić uwagę, że organizacji społecznej, nawet gdyby poniosła 
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koszty związane z interwencyjnym odebraniem zwierzęcia, a następnie wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) obciążył tymi kosztami dotychczasowego opiekuna, nie będzie przysługiwał 

status wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ponieważ status ten zgodnie 

z art. 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został przypisany organowi 

właściwemu do orzekania w I instancji. Organizacja społeczna będzie mieć roszczenie o zwrot 

poniesionych kosztów do gminy, której organ wykonawczy wydał decyzję w oparciu o art. 7 

ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt” (Uchwała NSA z 24.02.2020 r., II OPS 2/19, ONSAiWSA 

2020, nr 4, poz. 42). 

 

7. Podsumowanie  

Instytucja czasowego odebrania zwierzęcia, zwłaszcza w trybie interwencyjnym, stanowi jedno 

z najważniejszych narzędzi ochrony zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem. 

Właściwie stosowana pozwala na realne ratowanie zwierząt z opresji i udzielenie im ochrony 

przed przemocą. Trzeba przy tym pamiętać, że przemoc wobec zwierząt może mieć zarówno 

wymiar fizyczny, jak i psychiczny. Przeprowadzenie interwencji wymaga sprawnego działania 

szeregu podmiotów w nią zaangażowanych, których kompetencje określa ustawa o ochronie 

zwierząt. Ich współpraca w tym zakresie znacznie wzmocniłaby skuteczność ratowania 

zwierząt z najgorszych dla nich sytuacji. Wciąż niestety organy gminy wydają niewiele tego 

typu decyzji, co z pewnością nie jest spowodowane tym, że zwierzęta nie wymagają odbierania 

od ich oprawców, lecz tym, że poszczególne podmioty nie ufają sobie nawzajem, a także co 

należy zakładać – nie znają w sposób dostateczny obowiązującego prawa. Z perspektywy 

zarówno ludzi, jak i zwierząt, a także organów władzy publicznej istotne jest, by każde 

odebranie zwierzęcia zostało poddane właściwej procedurze – pozwoliłoby to wówczas 

określić rzeczywistą skalę potrzeb w takich sprawach, a także zapewniłoby transparentność 

interwencji.  

 

 

Adw. Karolina Kuszlewicz 
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Ekspertyza prawna pt. „CZASOWE ODEBRANIE ZWIERZĄT PROWADZONE NA 

PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT (INTERWENCJE)” opracowana 

przez adw. Karolinę Kuszlewicz powstała w ramach projektu Bielsko-Biała- 

miasto przyjazne zwierzętom, realizowanego przez Fundację Psia Ekipa- Razem 

dla Zwierząt i Fundację "Świat w Naszych Rękach".  

 

Więcej o projekcie i naszych działaniach: www.miastodlazwierzat.pl 

Kontakt: info@miastodlazwierzat.pl 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy! 

Fundacja “Świat w Naszych Rękach” 

www.swiatwnaszychrekach.org  e-mail: biuro@swiatwnaszychrekach.org 

Fundacja Psia Ekipa- Razem dla Zwierząt 

www.psiaekipa.pl  e-mail: info@psiaekipa.pl 

 

 

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons 

(CC BY-NC-ND) 
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finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy 
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