
 

 

Konferencja "Stan ochrony zwierząt w Polsce" 

Wystąpienie Stanisława Gorczycy – Senatora RP, Zastępcy Przewodniczącego Senackiej 

Komisji Środowiska. 

 

 

Ochrona zwierząt w pracach Senatu ze szczególnym uwzględnieniem prac Komisji 

Środowiska w latach 2007 – 2015 

Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest ochronie zwierząt, a kluczowe dla naszych rozważań są, 

jak sądzę, pierwsze dwa zdania z ustawy o ochronie zwierząt: Zwierzę, jako istota żyjąca, 

zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, 

ochronę i opiekę. 

Nasza ustawa reguluje przede wszystkim ochronę zwierząt, które zostały przez człowieka 

udomowione, a więc zwierząt domowych, gospodarskich, zwierząt wykorzystywanych do 

celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych. Ale wskazuje 

również na ochronę zwierząt wolno żyjących – zwierząt dzikich. Wytycza główny cel 

ochrony, pozostawiając szczegółowe regulacje w innych przepisach: Zwierzęta wolno żyjące 

stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego 

bytu. Wspomnę, że zwierzęta dzikie są chronione przede wszystkim przepisami ustawy o 

ochronie przyrody i ustawy Prawo łowieckie. Wobec zwierząt, które mogą stanowić 

zagrożenie dla człowieka lub gospodarki, pozostawia możliwość podjęcia działań mających 

na celu ograniczenie populacji tych zwierząt. 

Ochronie zwierząt laboratoryjnych poświęcona została odrębna ustawa o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych. 

Króciutko chciałbym powiedzieć o ustawach dotyczących ochrony zwierząt, nad którymi 

pracował Senat w latach 2007-2011 – czyli poprzednia, VII kadencja. Były to trzy ustawy. 

Pierwsza z ustaw to - Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 

innych ustaw. Ustawa implementowała dyrektywę w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tak 

zwana Dyrektywa Ptasia, oraz dyrektywę w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory - Dyrektywa Siedliskowa. Ponadto celem ustawy było usprawnienie 

zarządzania obszarami Natura 2000. Senackie komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 



 

 

Komisja Środowiska wniosły o wprowadzenie  poprawek do ustawy. Senat na 18 posiedzeniu 

w dniu 25 września 2008 roku podjął uchwałę o przyjęciu ustawy wraz ze wszystkimi 28 

zaproponowanymi poprawkami. Sejm przyjął wszystkie zgłoszone przez Senat poprawki.  

Jedna z poprawek zapewniła możliwość udziału społeczeństwa w pracach nad zmianą planu 

zadań ochronnych. 

Następna ustawa to - ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. 

Był to projekt rządowy. Ustawa zawierała przepisy mające na celu wykonanie prawa UE. 

Nowelizacja wprowadzała rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej dotyczące 

minimalnych warunków - w tym powierzchni przypadającej na określoną liczbę zwierząt - 

jakie są zobowiązani zapewnić hodowcy zwierzętom gospodarskim, takie jak brojlery kurze. 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach - rok 2011. 

Nowelizacja ustawy wynikała z konieczności uregulowania  kwestii praw zwierząt, co 

wiązało się chyba ze zmianami w mentalności społecznej. W ustawie doprecyzowano pojęcie 

szczególnego okrucieństwa wobec zwierząt. Poprzednio obowiązująca ustawa odnosiła się 

tylko do okrucieństwa podczas zabijania zwierzęcia i nie odnosiła się do przypadków 

znęcania się nad zwierzętami. Ponadto nowelizacja rozszerzyła katalog czynów traktowanych 

przez ustawodawcę jako znęcanie się nad zwierzętami. 

Dopracowano przepisy dotyczące postępowania ze zwierzętami gospodarskimi, które nie 

mają właściwej opieki. Nowelizacja zwiększyła karę za znęcanie się nad zwierzętami. 

Wprowadzono definicję schroniska dla zwierząt. Zwiększono odpowiedzialność samorządów 

za bezdomność zwierząt. Wtedy w ustawie postanowiono, że co roku gminy będą 

opracowywać program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

Senat zaproponował 8 poprawek do ustawy. Sejm przyjął 7 poprawek.  

Jedna z poprawek uściśliła kwestię karania osób, które naruszą zapis ustawy dotyczący 

konieczności ustalenia właściciela zwierzęcia i uzyskania jego zgody na uśmiercenie 

zwierzęcia. Zamiast kary grzywny wprowadzono przepis, że orzekanie w tych sprawach 

prowadzi się w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Te 

poprawki Sejm przyjął.  



 

 

Nad czym pracowaliśmy w latach 2011-2015 – czyli obecna VIII kadencja 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. 

Był to projekt rządowy. Ustawa miała na celu prawidłową i pełną transpozycję przepisów 

„dyrektywy siedliskowej” i „dyrektywy ptasiej” oraz zapewnienie wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu produktami z fok. W Polsce temat dla 

niektórych oryginalny, ale tam, gdzie populację fok normalnie sie użytkuje łowiecko i 

gospodarczo, jest to temat ważny. 

Zajmowaliśmy się także ustawą o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o 

międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 

wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. 

Następna ustawa: 

ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw. 

Był to rządowy projekt ustawy. Nowelizacja dostosowywała standardy polskie do unijnych w 

zakresie regulacji prawnych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, czyli produktów takich jak: mączka mięsno-

kostna, przetworzone białko zwierzęce lub produkty pochodne oraz pasze z zawartością roślin 

pochodzących z terenu na którym stosowano nawozy organiczne. Niektóre zmiany mają 

zagwarantować wdrożenie wybranych przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, 

dotyczących m.in. zwalczania pryszczycy, monitorowania chorób odzwierzęcych i wymogów 

w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury. 

Kolejna ustawa, z zakresu szeroko pojmowanej ochrony zwierząt, to ustawa o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych - bardzo ważna ustawa, 

wzbudzająca kontrowersję tak ze strony obrońców praw zwierząt, jak i środowiska 

naukowego, osób zainteresowanych badaniami. Dostawaliśmy w tej sprawie mnóstwo listów 

także do naszych biur. 

Ustawa określa zasady:  

a) wykonywania procedur i przeprowadzania doświadczeń,  

b) prowadzenia działalności przez hodowców, dostawców i użytkowników,  



 

 

c) przeprowadzania kontroli hodowców, dostawców i użytkowników. 

 

Ponadto ustawa wskazuje warunki utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych oraz sposób postępowania z tymi zwierzętami, zadania i 

kompetencje komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach. 

Dla zapewnienia realizacji ustawy wprowadzono przepisy karne i kary administracyjne. To 

też wskazuje na wagę problemu i poziom ochrony zwierząt. Ustawa właśnie weszła w życie 

przedwczoraj. 

Zwrócę uwagę na jedna ze zgłoszonych przez Senat poprawek w brzmieniu: Procedurę 

wykonuje się w środowisku życia zwierzęcia dzikiego, jeżeli cel procedury może zostać 

osiągnięty poprzez jej wykonanie w tym środowisku i zmniejsza to stres zwierzęcia związany z 

jej wykonaniem. 

Wnioskodawca uzasadniał potrzebę jej wprowadzenia tym, że ma ona na celu uniknięcie 

przenoszenia zwierzęcia dzikiego do ośrodka w celu przeprowadzenia niektórych procedur. 

Wiele z nich (np. pobieranie krwi, znakowanie) może być przeprowadzane w naturalnym 

środowisku zwierzęcia, bez konieczności przenoszenia zwierząt do ośrodków. Wyjęcie 

zwierzęcia z jego środowiska oraz transport są źródłem stresu dla zwierzęcia. Podczas 

dyskusji Senat uznał, że – gdy jest to możliwe – zwierzęta powinny być poddawane 

procedurom w ich naturalnym środowisku, aby stres wywołany procedurą był mniejszy.  

Jeśli chodzi o interwencje Komisji Środowiska, to... 

w dniu 19 maja 2009 roku, w związku z interwencjami społecznymi, głównie Fundacji VIVA, 

osób prywatnych i organizacji pozarządowych, dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie 

ochrony zwierząt, Komisja Środowiska zorganizowała posiedzenie na temat 

niehumanitarnego traktowania zwierząt w naszym kraju, m.in. przez prywatnych właścicieli, 

w schroniskach i na targowiskach. Po posiedzeniu Komisja wypracowała stanowisko w tej 

sprawie. Wiemy, że prawo w tym zakresie zostało zmienione. 

W dniu 10 kwietnia 2012 r. Komisja Środowiska rozpatrywała zagadnienie fragmentacji 

środowiska wynikającej z budowy dróg i jej wpływ na populacje zwierząt dziko żyjących. 

Dalej... jako komisja otrzymaliśmy liczne sygnały od organizacji zajmujących się ochroną 

ptaków w sprawie ochrony gniazd jerzyków i innych ptaków gniazdujących w budynkach. 



 

 

Chodziło o ochronę gniazd podczas ocieplania budynków. Ngo’sy zajmujące się ochroną 

zwierząt zwracały uwagę na obojętność licznych instytucji i osób odpowiedzialnych za 

przestrzeganie prawa w tym względzie. Jako Komisja rozważaliśmy podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej dotyczącej ochrony siedlisk i lęgów ptaków objętych ochroną gatunkową 

gniazdujących w budynkach. Ostatecznie, po zapewnieniu przedstawicieli Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju, że zagadnienia poruszane na posiedzeniu są wystarczająco 

uregulowane w odpowiednich rozporządzeniach i Kodeksie budowlanym, Komisja nie 

podjęła inicjatywy ustawodawczej lecz wypracowała stanowisko w sprawie bardziej 

skutecznej i wszechstronnej ochrony siedlisk i lęgów ptaków gniazdujących w budynkach.  

Ponadto Komisja Środowiska w swoim stanowisku zwróciła się do odpowiednich ministerstw 

i organów samorządowych o podjęcie działań w celu przede wszystkim zachowania 

istniejących siedlisk i gniazd, a w przypadku ich zniszczenia odpowiedniej rekompensaty. 

Szanowni Państwo, 

Problem ochrony zwierząt jest bardzo rozległy i bardzo skomplikowany. Podam taki 

przykład. W dniu 9 kwietnia 2015 roku w Senacie odbyła się konferencja „Przyszłość wilka 

w Polsce” zorganizowana przez Komisję Środowiska. Dla jednych wilk stanowi symbol 

ochrony całej przyrody, a dla innych jest poważnym problemem ekonomicznym. Ścierają się 

idealizm z praktyką dnia codziennego: postulaty bezwzględnej ochrony z oczekiwaniami 

realistycznego gospodarowania gatunkiem. Podczas konferencji podjęto próbę odpowiedzi na 

pytania: Jak ta ochrona powinna wyglądać? Czy są propozycje konkretnych rozwiązań? Jakie 

są obecnie najważniejsze problemy dotyczące gatunku? 

Proszę sobie wyobrazić, że trafiają się przypadki hybrydyzacji gatunku: wilka z psem. 

Problem jest o tle poważny, że hybrydy tracą instynkt dzikiego przodka i nie boją się 

człowieka, a przez to stają się agresywne. 

Tam gdzie wykryto mieszańce psa i wilka, przez dwa lata nikt - myślę tu o Generalnym 

Dyrektorze Ochrony Środowiska - nie potrafił podjąć decyzji co z tym zrobić. Po dwóch 

latach zdecydowano zlikwidować kolejny już wyprowadzony miot. Tylko że pojawią się 

nowe mioty. 

Ponadto, do Komisji Środowiska w VIII kadencji Senatu wpływały m.in. pisma dotyczące  

problematyki ochrony zwierząt, przede wszystkim, w kontekście jej finansowania. Samorządy 



 

 

przesyłały prośby do posłów i senatorów o podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy 

o ochronie zwierząt w zakresie zapewnienia środków z budżetu państwa na zlecone 

samorządom zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

Dostaliśmy też list Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 29 września 2014 r. – protest 

Związku przeciwko próbie likwidacji konnego transportu turystów do Morskiego Oka. 

Kilka zdań na zakończenie. 

Jakie zwierzęta chronimy? Jako pierwsze przychodzą nam na myśl żubry, wilki, psy i koty. A 

ustawa wskazuje na zwierzęta kręgowe – kręgowce, czyli według systematyki zoologicznej - 

najliczniejszy podtyp strunowców, mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący 

kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Dotychczas, według niektórych autorów opisano 

około 57 800 gatunków kręgowców, co stanowi zaledwie około 5% opisanych gatunków 

wszystkich zwierząt. 

To, co w ochronie zwierząt udomowionych wyznacza kryteria należytej ochrony, czyli 

spełnienie odpowiednich warunków przebywania zwierząt, karmienia, opiekowania się nimi i 

odpowiedniego traktowania, w stosunku do zwierząt wolno żyjących, oprócz ochrony samego  

zwierzęcia skoncentrowane jest bardzo silnie na ochronie przede wszystkim środowiska, w 

którym to zwierzę bytuje. Oznacza to w szczególności ochronę siedlisk lęgowych, tras 

wędrówek, noclegowisk, miejsc żerowania - dotyczy więc wszystkich aspektów życia 

zwierzęcia. 

W społecznej świadomości ochrona środowiska, w tym ochrona przyrody czy najwcześniej 

wprowadzona ochrona gatunkowa są jedną z istotnych wartości, choć idea ta nie zawsze 

znajduje zastosowanie w szeroko rozumianej gospodarce człowieka. 

Wydaje się, że motywem wprowadzania ochrony pewnych gatunków już od czasów 

odległych były względy religijne, gospodarcze, kulturowe. Lub odwrotnie - ograniczenie 

ochrony ze względów religijnych i gospodarczych - tak jak mamy dzisiaj w przypadku uboju 

rytualnego. 

Generalnie, obecnie coraz powszechniej uznaje się potrzebę ochrony całego zróżnicowanego 

środowiska przyrodniczego - ze światem nieożywionym i żywym ze względu na wartość 

samą w sobie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Strunowce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morfologia_%28biologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%99gouste
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82azy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gady
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki


 

 

Nauki przyrodnicze dają nam wiedzę, że  niemożliwa jest ochrona poszczególnych gatunków 

bez jednoczesnej ochrony całego otoczenia w jakim te organizmy żyją. 

Stanisław Gorczyca – Senator RP  

Zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska 
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