
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w związku z interwencją w moim biurze senatorskim dotyczącą drastycznego  

przykładu pani W. G., 93-letniej kombatantki z Krakowa, wobec której, w związku z fatalnymi przepisami 

mówiącymi o uprawnieniach organizacji pozarządowych oraz przepisami ustawy o ochronie zwierząt,  

prowadzona jest obecnie egzekucja z emerytury w łącznej kwocie 44 tysięcy 528 zł 50 gr z tytułu kosztów 

utrzymania psów zabranych jej synowi przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.  

Pragnę podkreślić, że pani G. nie była w tej sprawie oskarżona. Niestety, art. 7 ust. 4 obowiązującej ustawy  

o ochronie zwierząt pozwala na obciążenie właściciela lub opiekuna zwierząt kosztami utrzymania i leczenia 

zwierząt po ich odebraniu zawsze, nawet gdy nie jest on osobą skazaną. 

Z przekazanych mi informacji i analizy przedłożonych dokumentów wynika, że Krakowskie Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami oszacowało koszty „utrzymania i leczenia” w schronisku odebranych psów na kwotę 

niemal 45 tysięcy zł, a jednocześnie sąd na podstawie oskarżenia tego stowarzyszenia skazał syna pani G.,  

A. G., i jedną z córek za „znęcanie się nad zwierzętami” w postaci niekarmienia psów, pomimo wyjaśnień 

właściciela, że psy były chude, bo ktoś je podtruł (niektórzy sąsiedzi byli wrogo nastawieni do obecności  

10 psów na posesji). Po podtruciu psy miały ciężką chorobę układu pokarmowego, a właściciel uratował je,  

lecząc w najlepszych lecznicach w Krakowie, na dowód czego okazał liczne dokumenty leczenia psów  

oraz faktury. Tymczasem 3 spośród 10 odebranych psów straciły życie w schronisku prowadzonym przez 

KTOZ. 

Urząd Miasta Krakowa prowadzi obecnie na podstawie kosztów podanych przez stowarzyszenie egzeku-

cję z emerytury niewinnej W. G., a jak twierdzi nie tylko rodzina G., ale także wiele innych osób, wyrok  

skazujący, wbrew dowodom z dokumentów o leczeniu psów, sąd wydał dlatego, że A. G. oskarżało Krakow-

skie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, którego prezesem jest pani J. O., sędzia Sądu Okręgowego  

w Krakowie, z kolei wiceprezesem KTOZ w tamtym okresie była kolejna sędzia Sądu Okręgowego w Kra-

kowie, pani M. K. Stąd panuje powszechna opinia, że właściciele zwierząt oskarżani przez Krakowskie To-

warzystwo Opieki nad Zwierzętami są w Krakowie bez szans na sprawiedliwy proces z uwagi na to, że pre-

zesami KTOZ są wpływowe sędzie Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Podobne wątpliwości odnoszą się do nacisków na czynności Policji i prokuratury i z uwagi na to braku 

bezstronności tych organów. Ze względu na to, iż analiza materiałów także innych spraw, w których KTOZ 

pod prezesurą sędzi SO w Krakowie oskarżało właścicieli i opiekunów zwierząt, generuje obawę, że poważne 

wątpliwość co do bezstronności i obiektywizmu Policji, prokuratur oraz sądów w Krakowie w tych sprawach 

są uzasadnione, zwracam się do Pana Ministra o szczegółową analizę problemu, przekazując jednocześnie 

pod adres Ministerstwa Sprawiedliwości całokształt posiadanych przeze mnie materiałów, których publikacja 

nie jest możliwa w tym oświadczeniu senatorskim z uwagi na wymogi go dotyczące. 

Na podstawie własnej refleksji w związku z lekturą rzeczonych materiałów już teraz wyrażam przekona-

nie, iż niezwykle istotne jest wypracowanie nowelizacji przepisu art. 7 ust. 4 obecnie obowiązującej ustawy  

o ochronie zwierząt, polegającej na uzupełnieniu go o zapis, że obciążyć właściciela lub opiekuna czasowo 

odebranego zwierzęcia można tylko i wyłącznie wówczas, gdy to on jest osobą skazaną za znęcanie się  

nad tym zwierzęciem. Tylko na podstawie tej jednej, przedstawianej pokrótce w tym oświadczeniu,  

sprawy można sobie wyobrazić, ile jeszcze takich osób w podeszłym wieku jak pani W. G. jest ogołacanych 

na koniec życia z powodu nieweryfikowanych kosztów, jakich życzą sobie za odebranie zwierząt różne  

organizacje pozarządowe.  

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


