
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 22. posiedzeniu Senatu  

w dniu 25 marca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Niniejsze oświadczenie jest drugim składanym przeze mnie na trwającym dwudziestym drugim posiedzeniu 

Senatu RP traktującym o konsekwencjach wadliwego stosowania zapisu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt. 

Tematyka oświadczenia dotyczy starszego człowieka, rolnika, pana S.P., zam. (…), któremu organizacja 

o nazwie „(…)” z siedzibą w W. (…) zabrała kilkadziesiąt sztuk bydła, trzody chlewnej oraz 2 konie. Po dwulet-

niej batalii sądowej rolnik uzyskał orzeczenie Sądu Rejonowego w R. (sygn. akt II K 1408/18 z dnia 23 maja 

2019 r.) będące podstawą do odzyskania zwierząt, jednak prezes organizacji (…), nazywający siebie „komendan-

tem”, nie tylko nie odwiózł zwierząt do gospodarstwa, z którego je zabrał, ale wysłał wezwanie, aby rolnik sam, na 

własny koszt zabrał zwierzęta w ciągu 7 dni, grożąc, że jeżeli zwierzęta nie zostaną odebrane w tym terminie, to 

organizacja odda je osobom trzecim do tzw. adopcji. 

Stawianie warunków co do terminu odbioru zwierząt, których zwrot wynika z prawomocnego wyroku sądowe-

go, oraz przerzucanie na rolnika kosztu transportu zwierząt do miejsca, z którego je zabrano, czyli do gospodar-

stwa S.P., kłóci się z podstawowym poczuciem sprawiedliwości. Co więcej, z przekazanych mi informacji wynika, 

że organizacja (…) nie oddała wszystkich zwierząt, a te, które oddała, były w bardzo złym stanie, znacznie gor-

szym niż w chwili, w której organizacja ta zwierzęta od rolnika zabierała. 

Organizacja (…) za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, mecenas K.T. – Kancelaria Adwokacka 

(…), na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie praw zwierząt zażądała za „przechowanie zwierząt”, które rolni-

kowi zabrała, czyli za koszty transportu, utrzymania i leczenia zwierząt (z których część padła) pod opieką tej 

organizacji 356 tysięcy 600 zł 93 gr! Wezwanie do zapłaty na taką kwotę mecenas T. skierowała i do właściciela 

zwierząt, pana S.P., i do Urzędu Gminy J., w której ma on gospodarstwo i która wydała decyzję o czasowym ode-

braniu zwierząt. Wysłanie przez profesjonalnego pełnomocnika dublujących się wezwań do zapłaty do różnych 

podmiotów co najmniej dziwi i nosi wręcz znamiona próby wyłudzenia. Zastanawiające jest, co byłoby, gdyby 

i urząd gminy, i właściciel zwierząt zapłacili rzeczoną należność. Co więcej, część kosztów dotyczyła gatunków 

zwierząt, których organizacja nie mogła odebrać S.P., bo takich zwierząt zwyczajnie nie posiadał. 

Podsumowując: rolnik stracił część zwierząt, pożytki, np. mleko od krów, które mógłby sprzedać, gdy krowy 

nie były zabrane przez (…), poniósł koszty zwrotu zwierząt, bo sam musiał je przywieźć, i dostał rachunek na 

kwotę 356 tysięcy 600 zł 93 gr, w tym faktury za inne zwierzęta, np. kozły, których nigdy nie miał, co z kolei 

wskazuje, że owe koszty były naliczane przez organizację w sposób co najmniej nieprawidłowy. 

Pragnę zadać w tym miejscu pytanie: dlaczego w sytuacji, gdy zwrot zwierząt wynika z orzeczenia sądowego, 

rolnik miałby płacić koszty odzyskania zwierząt, natomiast wspomniana organizacja nie poniosła żadnych konse-

kwencji śmierci dużej liczby zwierząt pozostających pod jej opieką po odebraniu ich S.P.? Według mojej wiedzy 

nie poniosła także konsekwencji próby obciążenia S.P. i gminy kosztami dotyczącymi innych zwierząt niż te ode-

brane rolnikowi. To oburzające, że zarówno organizacja (…), jak i mecenas K.T., która jako profesjonalny pełno-

mocnik miała pełną świadomość skutków prawnych, nie ponieśli żadnych konsekwencji w związku z wystawie-

niem 2 wezwań do zapłaty tych samych kosztów, tj. wobec właściciela zwierząt i Urzędu Gminy J., pomimo że nie 

są to podmioty, które mogłyby być obciążane solidarnie. 

Sprawa S.P. to kolejny przypadek wskazujący na konieczność zmiany przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie 

zwierząt, także w kierunku takim, by minister właściwy do spraw rolnictwa ustalał w rozporządzeniu maksymalne 

stawki dobowe utrzymania czasowo odbieranych zwierząt i metody weryfikacji tych kosztów. Dzięki temu można 

będzie ukrócić praktykę wystawiania wezwań do zapłaty kwot rzędu setek tysięcy złotych, stanowiących zobowią-

zania niezweryfikowane. 

Zwracam się do Pana Ministra o analizę problemu nakreślonego w niniejszym oświadczeniu. W odrębnej kore-

spondencji przekażę Panu załączniki potwierdzające przekazane informacje. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 

 


