
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 października 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka 

Szanowny Panie Profesorze! 

Zwróciło się do mnie wiele osób oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się działa-

niem na rzecz ochrony praw właścicieli zwierząt z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu niezrozumiałej dla nich, 

ale nad wyraz niepokojącej sytuacji związanej z działaniem rzecznika praw obywatelskich. Te alarmujące 

zgłoszenia otrzymałem po upublicznieniu na stronie internetowej rzecznika praw obywatelskich programu 

konferencji pt. „Kolizje między prawem właściciela a prawami zwierząt i uprawnieniami tych, którzy je ratu-

ją” zaplanowanej w siedzibie RPO na dzień 21 października 2021 r. Jak poinformowano mnie, wśród prele-

gentów, którzy mają uczestniczyć w konferencji, nie znalazł się żaden przedstawiciel organizacji pozarządo-

wych broniących praw właścicieli zwierząt, których reprezentacji należałoby się spodziewać w związku 

z poruszoną tematyką, a praktycznie wszyscy prelegenci uczestniczący w konferencji, poza osobami z biura 

RPO, kojarzeni są z organizacjami pozarządowymi, wobec których najczęściej wnoszone są skargi o łamanie 

praw właścicieli i opiekunów zwierząt. 

Nadmienię, że w latach ubiegłych zwracano się do mnie o interwencję w sprawie łamania praw właścicieli 

zwierząt, stąd znana jest mi sytuacja w tym obszarze i wiem także, że z wyborem nowego rzecznika praw 

obywatelskich środowiska rolników, hodowców oraz prywatnych właścicieli zwierząt wiązały nadzieję, 

iż podejmie on radykalne działania w celu wyeliminowania nasilającej się, by nie rzec: permanentnej, prakty-

ki bezkarnego łamania praw osób posiadających zwierzęta. Nader częsty brak reakcji władzy publicznej na 

nasilającą się praktykę łamania praw właścicieli zwierząt przez niektóre, lecz liczne i najbardziej aktywne 

medialnie organizacje pozarządowe odbierany jest w środowisku rolników i hodowców jako przyzwolenie na 

takie praktyki i powoduje, że przedstawiciele organizacji broniących praw właścicieli zwierząt coraz częściej 

mówią o zjawisku dyskryminacji w Polsce osób ze względu na posiadanie zwierząt, gdyż posiadanie zwie-

rzęcia skutkuje zmniejszeniem lub całkowitym pozbawieniem ochrony prawa własności, ochrony miru do-

mowego, prywatności, a także prawa do sądu opartego na bezstronnym, prowadzonym zgodnie z zasadą 

obiektywizmu postępowaniu przygotowawczym. 

W przedstawionym kontekście bardzo niepokoi fakt, że zorganizowana przez nowo powołanego rzecznika 

praw obywatelskich pierwsza konferencja dotycząca łamania praw posiadaczy zwierząt stanowi de facto ze-

branie osób kojarzonych jednoznacznie z opresyjnym działaniem wobec właścicieli zwierząt przy braku re-

prezentacji organizacji broniących praw właścicieli zwierząt, posiadających szeroką wiedzę i obfitą doku-

mentację przypadków łamania tych praw. Co więcej, zapowiedź upublicznienia na stronie internetowej RPO 

tekstów wystąpień na konferencji może skutkować utożsamianiem opinii osób nastawionych opresyjnie do 

właścicieli i opiekunów zwierząt z oficjalnym stanowiskiem RPO w tych kwestiach. 

Podzielając zaniepokojenie zgłaszających się do mnie osób i organizacji społecznych, proszę o informację 

w przedstawionej sprawie. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 
 


