
 

 

Warszawa,  r. 

 

 

BM-I.0520.264.2021 

Pani 

Gabriela Morawska-Stanecka 

Wicemarszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 Szanowna Pani Marszałek,  

 w odpowiedzi na oświadczenie Pana Andrzeja Pająka Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, 

złożone podczas 22 posiedzenia Senatu RP w sprawie konsekwencji wadliwego stosowania 

przepisu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, dalej u.o.z.), uprzejmie przedstawiam, co 

następuje.  

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220), minister kierujący działem administracji rządowej jest 

właściwy w sprawach z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie, z wyjątkiem 

spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu, przy czym może 

on wykonywać inne zadania i kompetencje, jeżeli przewidują to przepisy odrębne. Zgodnie                 

z art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy dział sprawiedliwość, którym kieruje Minister Sprawiedliwości, 

obejmuje sprawy sądownictwa, prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych,                       

w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych, wykonywania kar oraz środków 

wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy 

postpenitencjarnej, tłumaczy przysięgłych i nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zapewnia 

przygotowanie projektów kodyfikacji prawa cywilnego, w tym rodzinnego, oraz prawa 

karnego. Natomiast kwestia ochrony zwierząt zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o działach 

administracji rządowej pozostaje aktualnie w zakresie właściwości Ministra Rolnictwa                     

i Rozwoju Wsi.  
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o działach administracji rządowej kwestie procedur 

administracyjnych znajdują się obecnie we właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych                         

i Administracji.  

Minister Sprawiedliwości nie jest zatem właściwy w  kwestii inicjowania                                         

i opracowywania kierunków zmian u.o.z. 

W odniesieniu do pozostałych kwestii podniesionych w oświadczeniu Pana Senatora 

Andrzeja Pająka, należy wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 4 u.o.z. w przypadkach, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 i 3, kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia 

obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna. Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.o.z. 

zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 u.o.z. (czyli nad którym właściciel lub 

opiekun się znęca) 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. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 u.o.z. 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 zwierzę właścicielowi lub 

opiekunowi, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem 

podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia. Natomiast jak wynika z art. 7 ust. 5 u.o.z. 

do należności określonych w art. 7 ust. 4 stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym             

w administracji. Powyższa regulacja przewiduje administracyjny tryb obciążenia 

dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierzęcia obowiązkiem poniesienia ww. kosztów 

na podstawie rozstrzygnięcia organu administracyjnego oraz tryb egzekucji administracyjnej 

tego rodzaju należności. Wskazana procedura ustalenia oraz egzekwowania tego rodzaju 

kosztów w stosunku do właściciela bądź opiekuna czasowo odebranego zwierzęcia ma 

charakter publicznoprawny i nie jest regulowana przepisami prawa cywilnego.  

Dodatkowo, w kontekście prawa cywilnego, należy zauważyć, że w stosunku do 

omawianej kwestii, w orzecznictwie wskazano, iż pomiędzy właścicielem lub opiekunem 
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zwierzęcia a organem administracyjnym powstaje stosunek administracyjnoprawny, zaś 

pomiędzy organem administracyjnym a podmiotem sprawującym tymczasowo opiekę nad 

zwierzęciem powstaje stosunek cywilnoprawny. Wszelkie rozliczenia między organem a tym 

podmiotem winny być rozpatrywane w oparciu o postanowienia poczynione przez strony tego 

stosunku, a właściwym do rozpatrywania wszelkich zgłaszanych przez nie roszczeń jest sąd 

powszechny (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia 21 maja 2015 r., II SA/Go 231/15). Ponadto w orzecznictwie wskazano, 

że wierzycielem z tytułu nałożenia na dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierzęcia 

obowiązku uiszczenia kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia jest 

każdorazowo organ właściwej gminy, która to jednostka samorządu terytorialnego jest 

jednocześnie i  niezależnie od efektywności windykowania tych wierzytelności zobowiązana 

obligacyjnie wobec podmiotu, któremu przekazano tymczasowo odebrane zwierzę (vide: 

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia  

24 października 2013 r., II SA/Op 348/13). 

 Należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ust. 2 u.o.z. w sprawach nieuregulowanych                          

w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Zasadność oraz 

dopuszczalność zastosowania przepisów prawa cywilnego do rozliczenia ewentualnych 

kosztów pomiędzy organem administracyjnym oraz podmiotem, który poniósł powyższe 

koszty, z tytułu transportu, utrzymania oraz leczenia zwierząt oraz ewentualnych roszczeń 

cywilnoprawnych pomiędzy podmiotem sprawującym opiekę nad przekazanym zwierzęciem        

a dotychczasowym właścicielem lub opiekunem zwierzęcia z tytułu różnych możliwych stanów 

faktycznych w przypadku czasowego odebrania zwierzęcia, np. z tytułu umowy przechowania 

(art. 835-844 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 

dalej k.c.), z tytułu prawa zatrzymania (art. 461 k.c.), rozliczeń na zasadzie                        

bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405-414 k.c.), roszczenia windykacyjnego  

(art. 222 § 1 k.c.), miejsca oraz terminu spełnienia świadczenia niepieniężnego (art. 454-455 

k.c.) bądź innych przepisów oraz w zakresie obowiązku zwrotu zwierzęcia zgodnie z art. 7                

ust. 6 u.o.z., podlega każdorazowo ocenie dokonywanej w toku postępowania przez organ 

stosujący prawo (sąd), w dwuinstancyjnym postępowaniu sądowym, po uwzględnieniu 

wszystkich okoliczności danej sprawy. Odnosząc się zaś do kwestii ewentualnego dochodzenia 

bądź egzekwowania w  postępowaniu cywilnym roszczeń wynikających z obowiązku zwrotu 

zwierzęcia na podstawie przepisów art. 7 ust. 6 u.o.z. (zgodnie z którym odebrane zwierzę 

podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie w trybie art. 35 ust. 3 u.o.z. przepadku zwierzęcia,              

a także, jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone), wskazać należy, że 
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według poglądów doktryny podmiot przyjmujący ma status zbliżony do przechowawcy, będzie 

mu zatem przysługiwało w stosunku do zwierzęcia władztwo podobne do tego, jakie względem 

rzeczy sprawuje dzierżyciel (vide: M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, 

Warszawa 2013, LEX). Od chwili przekazania podmiot ten będzie faktycznie władał 

zwierzęciem za jego właściciela lub inną osobę utrzymującą zwierzę (opiekuna). Pomiędzy 

właścicielem lub opiekunem zwierzęcia a podmiotem przyjmującym dochodzi do powstania 

specyficznego stosunku cywilnoprawnego, do którego będą miały zastosowanie per analogiam 

przepisy Kodeksu cywilnego o przechowaniu. Brzmienie art. 7 ust. 6 u.o.z. nie nasuwa przy 

tym wątpliwości, że zwrot zwierzęcia – skoro użyto tam tego słowa – powinien nastąpić na 

rzecz osoby, od której je odebrano, czyli jego właściciela lub opiekuna. Obowiązek ten 

powstaje z mocy prawa wskutek spełnienia się przesłanek wymienionych w tym  przepisie. 

Należy również zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072), Minister Sprawiedliwości 

sprawuje wyłącznie zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną 

sądów, przy czym istota tego nadzoru polega na ocenie prawidłowości oraz skuteczności 

wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego. Nadzór ten 

jest ukierunkowany przede wszystkim na organizację pracy sędziów przez prezesów sądów, 

czy też kwestie związane z właściwym przydziałem zadań sędziom oraz prawidłowym 

rozmieszczeniem etatów. Natomiast poza jego ramy, jak również poza zakres wewnętrznego 

nadzoru administracyjnego sprawowanego przez prezesów sądów, wykracza sfera orzekania, 

do której należy między innymi ocena wydawanych przez sąd orzeczeń. Działalność 

orzecznicza sądów może zostać poddana wyłącznie kontroli instancyjnej przez sądy 

odwoławcze na skutek rozpatrywania środków odwoławczych oraz w szczególnych 

przypadkach wskazanych w ustawie – przez Sąd Najwyższy.  

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w zakresie ew. zarzutów wobec określonego 

adwokata właściwa jest Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, która jest upoważniona do 

zbadania sprawy i powiadomienia o sposobie jej załatwienia. Minister Sprawiedliwości 

sprawuje bowiem nadzór nad samorządem adwokackim, mając jednakże ściśle określone 

kompetencje, wymienione enumeratywnie w przepisach ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo 

o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651,  późn. zm.). Sprawy dotyczące niewłaściwej 

działalności adwokatów należą, co do zasady, do kompetencji organów samorządu 

adwokackiego, w tym do okręgowych rad adwokackich. Samorząd, co do zasady, jest 

niezależny w wykonywaniu swych zadań, polegających na sprawowaniu nadzoru nad 
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przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata, ustalaniu i krzewieniu zasad 

etyki zawodowej oraz dbałości o ich przestrzeganie. 

 

 

 

                                                                                         Z poważaniem 

                                                                                                 Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości 

 

Marcin Warchoł 

Sekretarz Stanu 

/podpisano elektronicznie/ 
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