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Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu oddaje w Państwa 
ręce cykl czterech publikacji, obrazujących ważne aspekty 
doświadczania przemocy w szkole, rodzinie, w internecie 
i wobec zwierząt. Wydaje się, że we wszystkich tych aspektach  
wiedza i pomoc radcy prawnego może okazać się niezbędnie 
konieczna. W broszurach adresowanych do poszczególnych 
grup odbiorców prezentujemy potencjalne aktualne problemy 
prawne oraz kierunki ich rozwiązania na gruncie kazusów i ich 
rozwiązań. Bowiem aby chronić swoich słusznych praw należy
najpierw wiedzieć, że w ogóle się je posiada i że można liczyć 
na wsparcie i fachową pomoc członków naszego samorządu
- radców prawnych.

Autorkami publikacji „STOP PRZEMOCY” są radczynie prawne 
- członkinie komisji ds. Mediów i Promocji zawodu w OIRP 
w Poznaniu, odpowiedzialne za szerzenie edukacji prawnej 
i promocję zawodu radcy prawnego. Radczynie w jasny i pro-
sty sposób przedstawiają wybrane problemy natury prawnej 
wskazując jednocześnie na różnorodność rozwiązań. Najważ-
niejszym celem autorek broszur jest przekonanie czytelników, 
aby nie pozostali obojętni na kwestie poruszone w przedsta-
wionych kazusach i na fakt, że każdy jest chroniony przez 
prawo, niezależnie od tego w jak trudnej sytuacji się znajduje.
Wierzymy, że przygotowane publikacje, wzbogacone ilustra-
cjami, zredagowane w łatwy i czytelny sposób trafią do szero-
kiego grona odbiorców i spełnią swoją edukacyjną rolę oraz 
przyczynią się do poszerzenia świadomości prawnej czytelni-
ków i być może spowodują zmiany na lepsze, czego sobie 
i wszystkim Państwu życzę.

Henryk Kuligowski
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
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Broszura STOP PRZEMOCY WOBEC ZWIERZĄT stanowi konty-
nuację serii Radca prawny doradza.  Zarówno ta pozycja, jak 
i pozostałe z serii („Stop przemocy w rodzinie”, „Stop przemo-
cy w szkole”, „Stop przemocy w Internecie”) skierowane są do 
wszystkich czytelników, bez względu na wiek, gdyż z przemo-
cą - niezależnie od jej formy - spotyka się lub słyszy o niej 
niemal każdy. Przekazane przez autorki treści mają na celu 
budowanie społeczeństwa świadomego i wyczulonego na 
krzywdę wyrządzaną nie tylko innym ludziom, ale także bez-
bronnym zwierzętom, które nie mają szans by same obronić 
się przed przemocą stosowaną wobec nich.
Broszura STOP PRZEMOCY WOBEC ZWIERZĄT ma przekonać 
czytelników, aby przestali być bierni wobec niehumanitarnego 
traktowania zwierząt. Każda forma znęcania się nad zwierzę-
tami, celowego i świadomego zadawania im bólu czy strasze-
nia, to naganna postawa, która nie może być akceptowana 
przez społeczeństwo i powinna spotkać się z właściwą reak-
cją. Treści zawarte w niniejszej pozycji mają również skłonić 
do refleksji, że zwierzę to nie zabawka, tylko wierny przyjaciel 
człowieka.

W tej krótkiej pozycji, czytelnicy, a w szczególności uczniowie 
będą mogli zapoznać się z wybranymi przepisami dotyczą-
cymi znęcania się nad zwierzętami zawartymi w Ustawie                        
o ochronie  zwierząt, które następnie będą mogli zastosować 
w praktyce rozwiązując krótki kazus. Przedstawiona historia 
ma uświadomić czytelnikom, że znęcanie się nad zwierzęciem 
stanowi przestępstwo, za które grozi surowa kara i uczyć 
odbiorców treści, że każdy człowiek powinien reagować gdy 
widzimy, że zwierzęciu dzieje się krzywda i że potrzebuje ono 
pomocy. 
         
r.pr. Katarzyna Szablewska
r.pr. Katarzyna Hensler-Kuczyńska

Stan prawny na dzień 24 lutego 2023 roku.



>> KAZUS
Leon ma dwanaście lat i mieszka w małej wsi pod Poznaniem. Chłopiec kocha 
zwierzęta i nigdy nie jest obojętny wobec krzywdy, jeżeli ta je spotyka. Sąsiadem 
Leona jest pan Roman, który kilka tygodni wcześniej przywiózł ze schroniska 
małego pieska - kundelka o imieniu Mentos. Piesek zamieszkał w domu razem 
z panem Romanem i jego rodziną. Chłopiec bardzo się ucieszył, że w sąsiedztwie 
pojawił się nowy zwierzak. Początkowo pan Roman dbał o swojego nowego przyja-
ciela – bawił się z nim piłką na podwórku i codziennie wyprowadzał na spacery do 
lasu. Leon był szczęśliwy gdy mama pozwalała mu towarzyszyć sąsiadowi w prze-
chadzkach z Mentosem.
Któregoś dnia Leon zauważył, że Mentos nie mieszka już u sąsiada w domu. 
Na podwórku u pana Romana pojawiła się mała, drewniana buda, do której Mentos 
został przykuty ciężkim łańcuchem o długości nie większej niż 2 metry. Chłopiec 
przejęty losem czworonoga próbował samodzielnie interweniować u sąsiada, aby 
dowiedzieć się dlaczego przyjazny dla wszystkich i nie stanowiący zagrożenia 
Mentos mieszka w budzie na krótkim łańcuchu. Pan Roman odpowiedział, że pies 
był za bardzo żywiołowy, podrapał drzwi i zniszczył meble, dlatego nie może już 
dłużej trzymać go w domu. 
Zmartwiony losem Mentosa Leon codziennie wychodził na podwórko, żeby przez 
dziurę w płocie obserwować kundelka. Pewnego dnia chłopiec zauważył, że łań-
cuch, który założył psu sąsiad, wbił mu się w szyję.  Chłopiec domyślał się, że zwie-
rzę musiało bardzo cierpieć. Sąsiad przestał spuszczać psa z łańcucha, Mentos 
całymi dniami przesiadywał przywiązany do budy. Było lato i pies nie miał wystar-
czającej ochrony przed słońcem, a jego miska była wciąż pusta - nie było w niej 
wody ani jedzenia. Pewnego dnia, gdy pies głośno szczekał Leon wybiegł na 
podwórko i zauważył jak sąsiad bije kijem psa po głowie. Przerażony Leon 
zaczął krzyczeć i wtedy mężczyzna przestał bić psa.
Leon zdaj sobie sprawę z krzywdy zwierzęcia i wie, że musi natychmiast zareago-
wać. Niestety zupełnie nie wie, co ma zrobić w takiej sytuacji i gdzie się udać. 
Co doradzisz Leonowi?  
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USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT
Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz.572,2375)

>> PRZYDATNE
     AKTY PRAWNE

>> STOP PRZEMOCY WOBEC ZWIERZĄT / 5

ART. 6 UST. 1 A.  
Zabrania się znęcania nad zwierzętami.

ART. 6 UST. 2. 
Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo 
świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szcze-
gólności przez:
1.  umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia (…),

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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11.  porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez 
właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozosta-
je; (…)

17. wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na 
działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdro-
wiu lub życiu; (…)

19.  utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wo-
dy przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla 
gatunku. (…)

ART. 7 UST. 1. 
Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być cza-
sowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miej-
sce pobytu zwierzęcia i przekazane:

1. schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laborato-
ryjne, lub

2. gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, pre-
zydenta 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 sta-
tutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

1b. Przekazanie zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, następuje za 
zgodą podmiotu, któremu zwierzę ma być przekazane. (…)
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ART. 35 UST. 1. 
Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naru-
szeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. 

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. 

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szcze-
gólnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. 

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd 
orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem. 

3a. Sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszel-
kich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za 
przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a.

5LAT
KARA



W jaki sposób powinien postąpić Leon? Jak może zadbać o prawa 
psa Mentosa? Gdzie powinien się udać? Przedstaw swoją propozy-
cję rozwiązania zadania.

Leon ma dopiero dwanaście lat, dlatego w pierwszej kolejności powi-
nien zwrócić się o pomoc i poinformować swoich rodziców o zaistnia-
łej sytuacji.

Rodzice Leona powinni natychmiast udać się na rozmowę do właści-
ciela psa i zabronić mu bicia psa oraz przetrzymywania go w niewła-
ściwych warunkach często bez wody i pożywienia.  

W przypadku braku reakcji sąsiada, rodzice Leona powinni zgłosić 
sprawę na Policję.

Rodzice Leona powinni zawiadomić również lokalną organizację spo-
łeczną, której statutowym celem działania jest ochrona praw zwierząt.

ZADANIE DLA UCZNIÓW

ZAADOPTUJ 
MNIE

PROSZĘ,

>> STOP PRZEMOCY WOBEC ZWIERZĄT / 8



>> STOP PRZEMOCY WOBEC ZWIERZĄT / 9

Radca prawny może udzielić następującej pomocy:

Po przeanalizowaniu sprawy i stwierdzeniu, że w stosunku do zwie-
rzęcia popełniony został czyn zabroniony (niezależnie od tego, czy 
będzie to wykroczenie czy przestępstwo), radca prawny wskaże wła-
ściwą jednostkę policji do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa/wykroczenia, a także poinformuje rodziców 
Leona o możliwych sposobach złożenia tego zawiadomienia (telefo-
nicznie, ustnie do protokołu na komisariacie lub w formie pisemnej).

Gdy rodzice Leona zdecydują się  na złożenie zawiadomienia o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa/wykroczenia w formie pisemnej, 
radca prawny w profesjonalny sposób sporządzi pismo.

W przypadku gdy rodzice Leona zdecydują się dokonać zgłoszenia oso-
biście w komisariacie policji radca prawny poinformuje jak będzie 
wyglądała procedura takiego zgłoszenia, np. wskaże, że policjant ma 
obowiązek przyjęcia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa lub wykroczenia z Ustawy o ochronie zwierząt, gdyż są to 
czyny zabronione ścigane z urzędu, następnie policjant powinien prze-
słuchać rodziców Leona w charakterze świadków, radca prawny 
wskaże również termin, w którym policja zobowiązana będzie do poin-
formowania rodziców Leona o wyniku sprawy.

Radca prawny wyjaśni rodzicom Leona, które z niehumanitarnych 
zachowań  wobec zwierząt są przestępstwami, a które wykroczeniami.

Radca prawny może również wskazać lokalną organizację społeczną 
zajmującą się ochroną zwierząt, która po zbadaniu sprawy będzie 
mogła złożyć wniosek do właściwego miejscowo wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) o wszczęcie postępowania administracyjnego 
w przedmiocie wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia 
właścicielowi (opiekunowi).


