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    Wielce Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 12 października 2021 r., które 

wpłynęło do mojego Biura w dniu 19 października 2021 r., dotyczące oświadczenia 

wygłoszonego przez Pana Senatora Andrzeja Pająka w dniu 8 października 2021 r., 

przedkładam uprzejmie, co następuje.

Asumptem do zorganizowania zaplanowanej na dzień 21 października 2021 r. 

konferencji pt. „Kolizje między prawem właściciela a prawami zwierząt i uprawnieniami 

tych, którzy je ratują” były pisma i skargi obywateli wpływające do Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich na przestrzeni ostatnich lat, w tym pochodzące od hodowców czy właścicieli 

zwierząt, których prawa zostały potencjalnie naruszone na skutek interwencji 

podejmowanych na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638). Jednym z podstawowych celów konferencji jest 

wypracowanie rozwiązań mających stanowić odpowiedź na stwierdzone niedoskonałości 

prawne w tym zakresie.

Warszawa, 20-10-2021 r.

Pani Senator
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Dobór prelegentów zaproszonych do udziału w konferencji dokonany był z wielką 

starannością i dbałością o możliwość zaprezentowania różnych punktów widzenia. Dlatego 

właśnie, oprócz przedstawicieli organizacji walczących o prawa zwierząt, znaleźli się tam 

m.in. Pan Wojciech Albert Kurkowski - Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 

spraw ochrony zwierząt oraz naukowcy i praktycy prawa, którzy w swej pracy zawodowej 

krytycznie podchodzą do działań organizacji prozwierzęcych (Pani dr Agnieszka 

Gruszczyńska i Pani adw. Dorota Dąbrowska). Temat konferencji będzie omawiany także 

z perspektywy filozofa (Pani prof. Dorota Probucka) i lekarza weterynarii (Pan lek. wet.  

Andrzej Dzikowski). Głos w dyskusji zamierza zabrać też przedstawicielka Związku 

Kynologicznego w Polsce.

Jestem przekonany, że konferencja będzie sposobnością do wymiany różnych 

poglądów i stanowisk oraz zaproponowania zmian legislacyjnych, które w odpowiednim 

stopniu będą chroniły prawa zwierząt, jak i interesy ich właścicieli i opiekunów.

Serdecznie zachęcam Pana Senatora Andrzeja Pająka, jak i wszystkich Senatorów do 

obejrzenia transmisji konferencji, która dostępna będzie na platformie YouTube.

Łączę wyrazy szacunku,

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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