
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!  

Na dziewiętnastym posiedzeniu Senatu RP w dniu 17 grudnia 2020 r. zwróciłem się do Pana w związku 

z interwencją w moim biurze senatorskim dotyczącą drastycznego przykładu pani W.G., 93-letniej komba-

tantki z K., wobec której w związku z fatalnymi zapisami przepisów o uprawnieniach organizacji pozarządo-

wych oraz ustawy o ochronie zwierząt prowadzona jest obecnie egzekucja z emerytury w łącznej wysokości 

niemal 45 tysięcy zł z tytułu kosztów utrzymania psów zabranych jej synowi przez (…) Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzętami. Pani G. nie była w tej sprawie oskarżona ani skazana, niestety art. 7 ust. 4 obowiązującej 

ustawy o ochronie zwierząt, wskazując, że koszty wynikające z czasowego odebrania zwierzęcia ponosi jego 

dotychczasowy właściciel lub opiekun, nie precyzuje, iż dotyczy to wyłącznie osób prawomocnie skazanych 

za znęcanie się nad danym zwierzęciem, co skutkuje praktykami obciążania właściciela lub opiekuna zwie-

rząt kosztami utrzymania i leczenia zwierząt po ich odebraniu zawsze, nawet gdy nie jest osobą skazaną. 

Lektura i analiza materiałów generowały także obawy co do bezstronności i obiektywizmu policji, prokuratur 

oraz sądów w K. w rzeczonej sprawie, stąd zwróciłem się do Pana Ministra o szczegółową analizę problemu 

pod kątem merytoryki właściwej resortowi sprawiedliwości.  

W tej sytuacji niemałe było moje zdumienie, gdy w odpowiedzi na moje grudniowe oświadczenie otrzy-

małem odpowiedź z dnia 22 lutego br., ale z Ministerstwa Finansów, stanowiącą, owszem, wyczerpujące 

wyjaśnienie, ale wyłącznie pojęcia instytucji egzekucji w rzeczonym przypadku pani G. W tej sytuacji pragnę 

podkreślić, że meritum i treść sprawy w sposób niebudzący żadnej wątpliwości podlegają właściwości Mini-

sterstwa Sprawiedliwości i w związku z tym w sposób zupełnie świadomy sprawa została w formie oświad-

czenia senatorskiego przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Tymczasem korespondencją międzyresor-

tową, pismo znak: BM-I.O520.14.2021 z dnia 12 lutego br., została ona przekazana według tzw. właściwości 

do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, pomimo że, jak podkreślam, jej charakter i specyfika w 

sposób jednoznaczny sugerują rozpatrzenia problematyki przez resort sprawiedliwości. Wyrażam nadzieję, że 

niezrozumiałe dla mnie przekazanie sprawy do innego resortu nie stanowi zabiegu spychologii w celu uchy-

lenia się od merytorycznego wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z tym po-

zwalam sobie na bieżącym posiedzeniu Senatu RP raz jeszcze złożyć skierowane do Pana Ministra Sprawie-

dliwości oświadczenie senatorskie w omawianej sprawie z koniecznym, jak widać, doprecyzowaniem, że 

interesują mnie wyjaśnienia tegoż resortu co do prawnokarnej odsłony sprawy, a nie pobocznego wątku eg-

zekucji.  

W sposób oczywisty w kompetencji ministra sprawiedliwości leżą kwestie prawne wynikające z sytuacji, 

w której decyzja administracyjna o czasowym odebraniu zwierząt stanowi formę tymczasowego środka sto-

sowanego w związku z toczącym się równolegle postępowaniem karnym, w którym weryfikowane są kwe-

stie, czy do znęcania się nad zwierzętami doszło, i ustala się osobę sprawcy, a więc wydana jako następna po 

decyzji o czasowym odebraniu zwierząt kolejna decyzja administracyjna w przedmiocie obciążenia kosztami 

wynikającymi z czasowego odebrania zwierząt powinna w sposób oczywisty przy ustaleniu kręgu osób zo-

bowiązanych do pokrycia tych kosztów uwzględniać ustalenia w postępowaniu karnym i prawomocne orze-

czenie sądu karnego w tym zakresie. Całokształt dokumentów opisujących szczegółowo sprawę został prze-

kazany w grudniu ubiegłego roku do ministerstwa, zatem nie załączam ich po raz kolejny. 

Nadmieniam, że sprawa 93-letniej kombatantki obciążonej kosztami odebrania zwierząt, za których nie-

właściwe traktowanie zostały skazane inne osoby, nie jest sprawą odosobnioną i do mojego biura spływają 

też inne skargi w przedmiocie stosowania przepisu art. 7 ust. 4 u.o.z., a więc problem jawi się jako coraz bar-

dziej poważny. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 
 


