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Streszczenie 
 
 
 
Prawa zwierząt w teorii i praktyce” 

 

W  pracy podjęto  próbę  wyjaśnienia  pojęcia  dobrostanu  zwierząt,  które  w  różny 

sposób uczestniczą w życiu ludzi. Opisano relacje pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, jak 

również etyczne aspekty takich kontaktów. Pokazano sytuację człowieka zwierząt w świetle 

prawodawstwa polskiego i światowego.  Wymienione zostały największe i najbardziej znane 

organizacje zajmujące się prawami zwierząt na całym świecie, a także pokazano zakres ich 

działań. W pracy nie zabrakło informacji dotyczących nieprawidłowych relacji człowieka ze 

zwierzętami. Wspomniano również o problemie bezdomności zwierząt. 

 
Słowa kluczowe: dobrostan, prawa zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami. 

 
 
 
 
 

Summary 
 
Animals rights in theory and practice” 

 
 

In the thesis, there is an attempt of explaining a concept of the animal welfare which 

has any contact with a human being. There are described the relations between the man and 

the animal as well as the ethical aspects of them. The situation between the animal and the 

law that is in force is also presented. The most important deeds are shortly described. There is 

shown an extent of the organization’s activity which takes up the animal laws on the whole 

world. The biggest and the most known organizations are mentioned. There are documented 

various aspects of relations which are created between the man and his pet (animal) and also a 

problem of the homeless animals (shelters). 
 
 

Key words: welfare, animals rights, animal cruelty. 
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"Człowiek, koń i pies wspinali się mozolnie po zboczu góry. Byli zlani potem i umierali z pragnienia, bo słońce 
grzało niemiłosiernie. Na zakręcie dostrzegli wspaniałą bramę, całą z marmuru, prowadzącą na wyłożony bryłami 
złota plac, gdzie biło źródło krystalicznie czystej wody. Wędrowiec zwrócił się do strażnika pilnującego wejścia; 

-Witaj! 
-Witaj wędrowcze! 

-Powiedz mi, cóż to za piękne miejsce? 
-To niebo. 

-Jakie to szczęście, że trafiliśmy do nieba! Jesteśmy bardzo spragnieni. 
-Możesz wejść i napić się do woli- odrzekł strażnik, wskazując źródło. 

-Mój koń i pies także są spragnieni. 
-Bardzo mi przykro, ale tutaj zwierzęta nie mają prawa wstępu. 

Wędrowcowi bardzo chciało się pić, ale nie zamierzał opuszczać w biedzie swoich przyjaciół. Z żalem 
podziękował strażnikowi i ruszyli w dalsza drogę. Wspinali się jeszcze bardzo długo i całkowicie już 

wyczerpani dotarli do starych, zniszczonych wrót prowadzących ku polnej drodze wysadzanej drzewami. W 
cieniu nieopodal leżał człowiek, z głową przykrytą kapeluszem. 

-Witaj!- odezwał się wędrowiec. 
wyrwany ze snu mężczyzna skinął tylko głową. 
-Umieramy z pragnienia, ja, mój koń i mój pies. 

-Pośród tych skał znajdziecie źródło. Możecie tam pić do woli. 
Kiedy już wszyscy ugasili pragnienie, wędrowiec podziękował nieznajomemu. 

-Wracajcie tu, kiedy tylko przyjdzie wam na to ochota. 
-Powiedz mi, jak się nazywa to miejsce? 

-Niebo. 
-Niebo? Przecież strażnik marmurowej bramy powiedział, że niebo jest tam! 

Wędrowiec poczuł się zbity z tropu. 
-Nic z tego nie rozumiem. Jak mogą piekło nazywać niebem? Pewnie niejeden człowiek dał się oszukać. 

-Tak naprawdę oddają nam wielką przysługę, bo tam zostają wszyscy, którzy są zdolni porzucić w biedzie 
swoich najlepszych przyjaciół... 

 
Paulo Coelho „Demon i panna Prym” 



 
 
1. WSTĘP I CEL 

 
 
 

W niniejszej pracy autor starał się pokazać różnicę istniejącą pomiędzy prawem 

obowiązującym ludzi mających pod opieką zwierzęta a faktycznym obrazem dobrostanu 

zwierząt. Już sam temat pracy: „Prawa zwierząt w teorii i praktyce” skłania do myślenia o 

kontraście, jaki jawi się pomiędzy prawem stanowionym przez człowieka a rzeczywistym 

traktowaniem zwierząt przez ludzi. Do opisania tego problemu skłoniły autora coraz częściej 

ujawniane przypadki znęcania się nad zwierzętami, jak również społeczny ruch w sprawie 

zmiany Ustawy o ochronie zwierząt i zwiększeniu kar wymierzonych wobec oprawców 

zwierząt.. Kwestia znęcania się nad zwierzętami ma miejsce nie tylko w gospodarstwach 

hodowlach i prywatnych domach, ale także w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. 

Stosunkowo młody w  naszym społeczeństwie termin:  „prawa zwierząt” stanowi niejako 

punkt odniesienia do każdej z części pracy. 

W pracy ukazano dobrostan, jako podstawę chowu zwierząt zarówno gospodarskich, 

jak i towarzyszących człowiekowi. Postrzeganie ich jako rzeczy jest wciąż istniejącym 

zjawiskiem,  co  prowadzi  do  bagatelizowania  występującego  powszechnie  okrucieństwa 

wobec zwierząt. Przywołanie w pracy Pięciu Zasad Wolności (ustanowionych przez Radę 

Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich – FAWC) ma na celu nakreślenie minimalnego poziomu 

dobrostanu w chowie wszystkich zwierząt. 

Ważną częścią zachowania dobrostanu zwierząt są uregulowania prawne. Począwszy 

od idei humanitaryzmu poprzez poszczególne akty prawne. Przedstawiono założenia zarówno 

Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, jak również główny akt prawny regulujący prawa 

zwierząt w Polsce, czyli obowiązującą od 1997 roku Ustawę o ochronie zwierząt. 

Dobrostanem zwierząt oraz przestrzeganie ich praw kontrolują organizacje 

prozwierzęce. W pracy zostają nakreślone główne cele organizacji takich, jak: Królewskie 

Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt – RSPCA, Towarzystwo Opieki 

Nad Zwierzętami w Polsce – TOZ w Polsce, Amerykańskie Towarzystwo Opieki Nad 

Zwierzętami – ASPCA, Ludzie Na Rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt – PETA, 

Światowe Towarzystwo Ochrony Zwierząt – WSPA, Straż Dla Zwierząt w Polsce, Fundacja 

„Międzynarodowy  Ruch  Na  Rzecz  Zwierząt  –  VIVA!”,  Ogólnopolskie  Towarzystwo 
 

Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals. 



W pracy podjęto temat przestępstw określonych w Ustawie o ochronie zwierząt. 

Zawarto również policyjne statystyki liczebności wszczętych postępowań przeciwko 

oprawcom zwierząt. Bagatelizowanie problemu znęcania się nad zwierzętami potwierdzono 

przykładowymi wyrokami sądowymi. W dalszej części rozdziału przedstawiono kilka 

wybranych interwencji w Polsce i na świecie. 

Opisano relację występującą pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. 

Usystematyzowano, z jakich powodów opiekunowie pozbywają się swoich zwierząt, z czym 

wiąże się dalsza część rozdziału – problem bezdomności. Opieka nad takimi zwierzętami 

przypada gminom, co opisuje przytoczona Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. Autor pracy opisuje sytuację w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. 

Celem pracy jest ukazanie dobrostanu jako podstawy chowu zwierząt gospodarskich i 

towarzyszących. Dalszym założeniem pracy jest przedstawienie kluczowych dla humanitarnej 

ochrony zwierząt ustaw, rozporządzeń oraz zobrazowanie międzynarodowych i krajowych 

organizacji prozwierzęcych. Kolejnym podmiotem pracy będzie pokazanie przykładów 

łamania praw zwierząt oraz opis problemu bezdomności zwierząt. 
 
 
2. Przegląd piśmiennictwa 

 
 
 
2.1. DOBROSTAN ZWIERZĄT 

 
 
 
2.1.1. CZŁOWIEK – ZWIERZĘ 

 
 
 

Ludzie i zwierzęta są ze sobą nierozerwalnie związani, a co za tym idzie wywierają na 

siebie różnorodny wpływ. Zwierzęta możemy podzielić na trzy grupy, w zależności od tego, 

jaką rolę odgrywają w życiu człowieka. 

1.  Zwierzęta  towarzyszące  -  utrzymywane  dla  zapewnienia  towarzystwa 

człowiekowi.. Najczęściej są to: pies, kot, królik, świnka morska, fretka, chomik, papuga, 

papużka nierozłączka, ryby, owady, pajęczaki, gady i płazy. 

2. Zwierzęta użytkowe - zwierzęta domowe (lub niekiedy zwierzęta schwytane w 

stanie dzikim), które człowiek utrzymuje z powodów praktycznych. Zaliczamy do nich: 

  zwierzęta, których produkty wykorzystujemy do  jedzenia –  krowy,  owce, 

świnie, kury itd., 

  zwierzęta wykorzystywane w badaniach naukowych – myszy, szczury, świnki 

morskie, muszki owocówki, ssaki naczelne itd., 



    zwierzęta wykorzystywane do pracy – konie pociągowe, osły, muły, wielbłądy i  

woły, psy pasterskie i myśliwskie, psy wykorzystywane do dogoterapii, psy ratownicze, 

tropiące itd., 

  zwierzęta wykorzystywane w sporcie – charty, konie wyścigowe itd. 
 

3. Zwierzęta dzikie - żyją w większym oddaleniu od ludzi, ale człowiek wchodzi z 

nimi w wiele różnorakich interakcji. Te, które konkurują z człowiekiem o zasoby (żywność, 

tereny zielone) lub też przenoszą choroby uważane są za szkodniki. Ludzie rzadko darzą je 

ciepłymi uczuciami i często je zabijają. Inne są przedmiotem polowań -w celu zdobycia 

pożywienia lub dla sportu. 

W kontakcie z człowiekiem zwierzęta okazują wiele pozytywnych reakcji 

emocjonalnych, dzięki temu często stają się wiernymi towarzyszami. Już od dzieciństwa ze 

mamy bliski kontakt ze zwierzętami towarzyszącymi. Wydaje się, że potrzeba komunikacji i 

empatii z nimi pojawia się w sposób automatyczny, wręcz naturalny. Współczesna nauka 

dostarcza wiele przekonywujących dowodów na to, że zwierzęta posiadają świadomość, 

dekodują świat, dokonują wyborów optymalnych strategii przetrwania, wartościują 

środowisko, zdolne są do komunikacji w obrębie własnego gatunku, a także 

międzygatunkowej, nawet z człowiekiem. Fakt, że zwierzęta nie znają i nie posługują się 

językiem ludzkim nie powinien stanowić podstawy do różnicowania, gdyż może się okazać, 

że system sygnałów i dźwięków, wydawanych przez zwierzęta jest również wyrafinowany 

jak język człowieka (Białocerkiewicz, 2005b). 

Ludzie rozwijają bardzo silne pozytywne relacje z pojedynczymi przedstawicielami 

różnych gatunków zwierząt. Jednakże mięso, skóra itd. są potrzebne do przetrwania i dlatego 

człowiek ma dużą motywację, aby zabijać zwierzęta.. Zdaniem Desmond’a (1995a) prawda 

jest taka, że nie ma nic moralnie złego w zabijaniu zwierząt, których mięso potrzebne jest 

nam do życia. Naganny natomiast może być sposób, w jaki to robimy i jak traktujemy je 

przed śmiercią. Wszyscy bowiem, i my i inne zwierzęta musimy kiedyś umrzeć, ale zanim do 

tego  dojdzie,  każdy  ma  prawo  do  godnego  życia.  Nic  więc  nie  usprawiedliwia  bólu, 

cierpienia ani skazywania na żałosną wegetację zwierząt, które dostarczają nam pokarmu. 

Skoro musimy jeść mięso, mamy obowiązek zadbać, aby zwierzęta, które w tym celu 

zabijamy, przeżyły swoje życie w możliwie najlepszych warunkach. Nowoczesne warunki 

hodowli zwierząt gospodarskich mogą przysparzać im bólu i cierpienia, bo większością z 

nich rządzą przede wszystkim prawa ekonomiczne. W produkcji rolnej dąży się, by w jak 

najkrótszym czasie uzyskać jak najwięcej mleka, mięsa i jaj. Ten wyścig często doprowadza 

niemalże do granic fizjologicznej możliwości zwierzęcia. Brzmi to jak smutny żart, ale im 



powszechniejsze i większe korzyści przynosi nam zwierzę, tym gorzej traktowane jest przez 
 

ludzi. 
 

Postrzeganie zwierząt jako rzeczy a nie jako czujących istot sprawia, że zabicie ich 

jest dużo łatwiejsze (z emocjonalnego punktu widzenia). Niestety większa część naszego 

społeczeństwa wciąż uprzedmiotawia zwierzęta, co odbija się w zdecydowanie mniejszej 

trosce o ich dobrostan i status moralny. Z przykrością można stwierdzić, iż ogromna rzesza 

ludzi nie dopuszcza myśli, że zwierzęta mają wartość „same w sobie”. A przecież ich walor 

nie zależy tylko od tego, jak bardzo są one nam przydatne. Dlaczego więc człowiek czyni tak 

straszliwą krzywdę zwierzętom stawiając swój interes ekonomiczny nad normami etycznymi i  

wartością życia (Białocerkiewicz, 2005a)? Niestety wciąż można odnieść wrażenie, iż 

swoboda w postępowaniu wielu ludzi względem zwierząt jest wręcz nieograniczona i że 

każde ludzkie działanie jest usprawiedliwiane, bez względu na to, jakie skutki przynosi ono 

zwierzęciu. 
 
 
2.1.2. ZNACZENIE DOBROSTANU 

 
 
 

Określenie jednoznacznej definicji dobrostanu zwierząt, czy to hodowlanych, czy 

towarzyszących człowiekowi jest bardzo trudne. Dyskusja nad dobrostanem zwierząt trwa na 

forum międzynarodowym od blisko 30 lat. Zaangażowali się w nią specjaliści z takich 

dziedzin, jak: etologia, fizjologia, hodowla, weterynaria, ekonomika produkcji zwierzęcej, a 

także etyka i prawo (Kołacz i Dobrzański, 2006a). Jak widać wiele dziedzin nauki zajmuje się 

skutkami działania całej serii różnych czynników na zwierzę, z jego punktu widzenia. Etyka z 

zakresu dobrostanu interesuje się czynami człowieka wobec zwierząt. Prawo zaś określa w 

jaki sposób ludzie powinni traktować zwierzęta. Łączy je jedno - każda propozycja 

wyjaśnienia tego terminu wywodzi się z trzech podstawowych koncepcji: stanu fizycznego, 

czyli  kondycji  zwierzęcia;  jego  stanu  psychicznego  (uczuć  i  emocji)  oraz  możliwości 

realizacji naturalnych (biologicznych) potrzeb i zachowań. Już to samo wskazuje, że „stan 

dobra”  dotyczy  organizmu  jako  całości  i  ogarnia  wszystkie  jego  funkcje  (Kołacz  i 

Dobrzański, 2006a). Jeśli chodzi o zwierzęta hodowlane jakość ich życia zależy całkowicie 

od człowieka. W ostatnich latach zagadnienie to wzbudza coraz większe zainteresowanie i 

jest charakteryzowane jako dobrostan zwierząt (Lund i wsp, 2006). Według Desmond’a 

(1995a) nadszedł już czas, w którym będziemy musieli przyjąć do wiadomości, że nie wolno 

nam podporządkować zwierząt twardym regułom ekonomiki. Musimy pogodzić się, że jakość 

ich życia jest również ważna. Trzeba pamiętać, że one czują ból tak samo jak my. Przy 



obecnym stanie wiedzy rozumiemy potrzeby zwierząt już na tyle, aby nie traktować ich tak 

brutalnie jak kiedyś. Według słów Singera (2004) twierdzenie, że pewna suma bólu (lub 

przyjemności) zwierzęcia jest mniej istotna niż taka sama suma bólu (lub przyjemności) 

człowieka jest moralnie nieuzasadnione. Potwierdzają to również słowa Arzta i Birmelina 

(2001), iż odmawianie zwierzętom zdolności odczuwania cierpień jest w najwyższym stopniu 

niezrozumiałe. 

Po raz pierwszy usystematyzowaniem spraw związanych z dobrostanem zwierząt zajął 

się organ doradczy rządu brytyjskiego w roku 1979. Była to Rada Dobrostanu Zwierząt 

Gospodarskich (Farm Animals Welfare Council – FAWC). Zapisała ona najważniejsze 

założenia dotyczące dobrostanu zwierząt. Zostały one zawarte w tzw. Pięciu Zasadach 

Wolności (Five Freedoms). Według nich zwierzęta utrzymywane przez człowieka powinny 

być: 
 

1. Wolne od głodu i pragnienia. 
 

2. Wolne od dyskomfortu. 
 

3. Wolne od bólu, urazów i chorób. 
 

4. Wolne w wyrażaniu normalnego zachowania (behawioru). 
 

5. Wolne od strachu i stresu (http://www.fawc.org.uk/). 
 
 
 

Wolne od głodu i pragnienia. 
 

Każdy żywy organizm potrzebuje do życia odpowiednich składników odżywczych, a 

także i wody. Deficyt lub też całkowity brak tych elementów powoduje niewielkie, a czasami 

nawet katastrofalne w skutkach zmiany w organizmie. Taki stan nazywany jest niedoborem, 

który może powodować specyficzne dla danego składnika objawy chorobowe. Jednakże 

całkowite zaprzestanie dostarczania organizmowi składników pokarmowych, nazywane 

głodzeniem wiąże się nie tylko z ograniczeniem możliwości realizacji naturalnego behawioru. 

Zwierzęta, które są przez dłuższy czas niedożywione, zwykle nie wykazują wielu zachowań 

takich jak czynności pielęgnacyjnych, zabawy i badania otoczenia. Głębokie wygłodzenie, 

skutkujące  osłabieniem  może  doprowadzić  do  nieodwracalnych  stanów  chorobowych, 

również do śmierci. Podobnie jest w przypadku wody, która jest niezbędna do życia każdego 

żywego organizmu. Utrata wody przez organizm wyzwala silne pragnienie, które zwierzę 

zaspakaja, przyjmując określoną ilość wody (Malinowska, 1991). W organizmie 

niedostatecznie zaopatrzonym w wodę pitną dochodzi do odwodnienia. Jeśli wystąpiły 

niewielkie, krótkotrwałe braki wody mechanizmy regulacyjne organizmu same potrafią 

wyrównać  powstałe  zmiany.  Jednak  gdy  deficyt  utrzymuje  się  zbyt  długo,  na  skutek 
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zachwiania  równowagi elektrolitowo-osmotycznej, w  narastają  organizmie  pojawiają  się 

stany patologiczne. Potrzeby zwierząt w zakresie ilości spożywanej wody są bardzo 

zróżnicowane. Z punktu widzenia higieny pojenia zwierzęta powinny pobierać wodę do woli i 

w dowolnym momencie. Taka samoobsługa jest nieodzowna, gdyż dzięki temu zwierzęta 

mogą zaspokajać pragnienie i nie są poddawane stresowi niedopojenia (Kołacz i Dobrzański, 

2006b). 
 
 
 

Wolne od dyskomfortu. 
 

W tak krótkim sformułowaniu zawiera się obowiązek zapewnienia zwierzęciu 

odpowiedniej powierzchni życiowej, schronienia oraz miejsca do odpoczynku. Opiekun 

każdego zwierzęcia powinien zadbać o odpowiednie pomieszczenie, które zabezpieczy je 

przed zimnem, upałem, a także wszelkimi opadami atmosferycznymi. Budynek inwentarski 

ma  za  zadanie  bronić  zwierzęta  przed  negatywnymi  wpływami  klimatu  zewnętrznego 

(Rokicki i Kolbuszewski, 1999). Miejsce takie musi także zapewnić zwierzęciu dostęp do 

światła dziennego. Pomieszczenie zawsze musi być dostosowane do gatunku zwierzęcia, a 

dokładniej do jego wymiarów. W założeniu zwierzę musi mieć możliwość swobodnej zmiany 

pozycji ciała, a także zapewniony łatwy dostęp do poidła i karmidła. Jeśli zwierzę 

utrzymywane jest w systemie uwięziowym uwięź musi pozwolić mu na niezbędny ruch, 

swobodne wstawanie i  schylanie się.  Przede  wszystkim nie  może powodować bólu ani 

urazów. Nieprawidłową, zbyt krótką i ciasną uwięź przedstawia zdjęcie nr 1. 



Zdjęcie 1. Uwięź 

 
 

(Straż dla Zwierząt w Polsce) 
 

Zwierzęta gospodarskie i amatorskie większą część życia, a niektóre gatunki nawet 

całe  życie  spędzają  w  budynku.  Mikroklimat  takich  pomieszczeń  ma  silny  wpływ  na 

organizm zwierzęcy. Złe warunki utrzymania odbiją się na stanie zdrowia zwierząt, ich 

wydajności, odporności na choroby, a w szczególności na ich stanie psychicznym. Obecnie 

dominują formy intensywnego chowu zwierząt. Stanowi to podstawę gospodarki 

przemysłowej na dużą skalę, coraz bardziej separując zwierzęta hodowlane od środowiska 

naturalnego. Powstaje problem: do jakiego stopnia człowiek może zwierzętom odebrać prawo 

swobodnego poruszania się, nawet w obwodzie zamkniętym, czy może je trzymać na krótkiej 

uwięzi po to, aby swym ciałem zajmowały jak najmniej miejsca przeznaczonego dla innych 

osobników tego samego chowu? Przykłady takiego utrzymania, w nienaturalnych warunkach 

można by długo wymieniać. Oto kilka z nich: 

    zwierzęta  gospodarskie:  systemy  utrzymania   klatkowego   kur   niosek   i 

tuczników, systemy bezściołowo-rusztowe dla różnych gatunków zwierząt; 

    zwierzęta amatorskie: utrzymanie psów ras pierwotnych w mieszkaniach lub 

trzymanie ich na posesji bez właściwej budy, na krótkim łańcuchu, chirurgiczne zabiegi na 

kotach utrzymywanych w mieszkaniach (usuwanie pazurów), brak zapewnienia kryjówek 

przy chowie gryzoni, utrzymywanie gadów bez odpowiednich pomieszczeń (terrariów), zbyt 

ciasne klatki dla ptaków ozdobnych lub wiązanie ich na stojaku, utrzymywanie zwierząt 



akwariowych (ryby, skorupiaki) w niewłaściwych warunkach (czynniki fizyczne i chemiczne 

wody) (Kośla, 2003). 

Pozbawienie dostępu do wygodnego miejsca leżenia może mieć poważniejsze skutki 

dla dobrostanu niż ograniczenie zwierzęciu możliwości wyboru, w jakiej pozycji chce 

pozostać. Taki dyskomfort utrzymujący się przez dłuższy czas może skutkować zmianami 

głównie w obrębie kończyn np. zapaleniem kaletki maziowej u świń, kulawizną, pękaniem i 

deformacją rogu kopyta (u krów i koni). 
 
 

Wolne od bólu, urazów i chorób. 
 

Kluczowym punktem tej zasady jest szybkie wykrycie i rozpoznanie jednostki 

chorobowej, jak również prewencja. Zadaniem profilaktyki jest niedopuszczenie do 

wystąpienia choroby, a także utrzymania organizmu w stanie zdrowia. Podstawą utrzymania 

takiego stanu jest przeciwdziałanie spadkowi odporności zwierzęcia. Niekiedy, pomimo 

stosowania wszelkich środków zapobiegawczych, zwierzę zachoruje lub zrani się. Wtedy 

prawidłowa opieka wiąże się również z lecznictwem weterynaryjnym, które ma na celu 

usunięcie bezpośredniej przyczyny schorzenia. Choroba może skutkować niskim poziomem 

dobrostanu, co z kolei może prowadzić do rozwoju kolejnej choroby - jest to prawdziwe 

błędne koło. 
 

 

 
 
 
 

Stosowanie się do powyższej zasady związane jest także z prawidłowym 

obchodzeniem się ze zwierzęciem. Osoby obsługujące nie mogą dopuszczać się zachowań 

drastycznych  wobec  zwierząt  takich  jak:  bicie,  kopanie,  ciągnięcie  za  członki  ciała, 

straszenie. Wykluczone także jest wiązanie powodujące dyskomfort i ból, a także celowe 

okaleczanie zwierząt. Przerażenie u zwierząt mogą wywoływać także inne czynności, jak na 

przykład bolesne zabiegi czy szczepienia. Człowiek może być przyczyną panicznego strachu 

zwierząt, szczególnie jeżeli nabyły one już negatywnych doświadczeń. Co więcej, często lęk 



w stosunku do jednej osoby, na zasadzie generalizacji doznanych przeżyć, przenoszony jest 

na innych ludzi i pozostaje na stałe wpisany w świadomość zwierzęcia (Kołacz i Dobrzański, 

2006a). 
 
 
 

Wolne w wyrażaniu normalnego zachowania (behawioru). 
 

W obecnej rzeczywistości wszystkie systemy chowu zwierząt ograniczają możliwość 

realizacji większości naturalnych zachowań. u. Zachowanie (behawior) jest często związane z 

uczuciami zwierząt. Poziom dobrostanu maleje, gdy zwierzęta nie wykazują zachowań, które 

z pewnością miałyby miejsce, gdyby miały dostęp do naturalnego środowiska życia. Można 

wyodrębnić kilka symptomów, wynikających z niemożności wyrażania normalnego 

behawioru. Są to: 

    ograniczony  zakres  zachowań  –  wynikający  z  ograniczonej  przestrzeni 

życiowej, zastosowania krótkiej uwięzi, występowania chorób i urazów kończyn (ból, 

trudności z dotarciem do paszy - wychudzenie, odparzenia spowodowane długim leżeniem), 

    dyszenie i/lub pocenie się – wywołane przegrzaniem organizmu, gorączką, 

stłoczeniem lub lękiem, 

  kulenie się lub drżenie – wywołane bardzo niską temperaturą lub lękiem. 
 

U zwierząt, które nie mają możliwości realizacji naturalnych zachowań mogą pojawić 

się objawy tzw. „wyuczonej bezradności”. Jest to stan, w którym zwierzę przestaje reagować 

na jakiekolwiek bodźce. Uczy się, że wszelkie działania są pozbawione sensu, więc nawet nie 

próbuje zmienić otoczenia ani podejmować zachowań proaktywnych (Moskowitz, 2009). 
 
 

Wolne od strachu i stresu. 
 

Zwierzętom należy zapewnić warunki pozwalające uniknąć cierpienia psychicznego. 

Takie cierpienie może mieć swoje źródło między innymi w interakcjach z pracownikami 

obsługi. Niewłaściwe traktowanie wzbudzi w zwierzęciu niechęć do jakiegokolwiek kontaktu 

z  ludźmi, który, jak wiadomo, w produkcji zwierzęcej jest niezbędny. Tak więc negatywna 

interakcja dla odbija się również na wielkości produkcji. Zdarza się, że u zwierząt rozwija się 

depresja. Może ona być klinicznym objawem choroby i wynikać z gorączki, bólu, toksemii 

lub wygłodzenia. Do objawów depresji zaliczamy: 

  apatię, brak zainteresowania otoczeniem; 
 

  przygrabioną sylwetkę podczas stania lub ciągłe leżenie; 
 

  spuszczoną głowę, opuszczone uszy; 
 

  odsunięcie się od innych zwierząt; 



  brak reakcji na jedzenie; 
 

  anormalny lęk przed ludźmi lub też agresję wobec nich. 
 

Niekiedy frustracja, znudzenie lub doświadczane cierpienie powodują u zwierząt 

występowanie tzw. stereotypii. Są to powtarzające się zachowania wykonywane bez 

widocznego celu, np. kołysanie się, uderzanie o wyposażenie pomieszczenia. 
 
 
2.1.3. ETYKA DOBROSTANU ZWIERZĄT 

 
 
 

Problemy zwierząt, zajmują we współczesnym świecie znamienne miejsce. Wszystkie 

elementy biosfery są jednakowo ważne. Jednak człowiek w całej swojej pysze, opartej na 

zdolności umysłu do myślenia refleksyjnego, zdegradował pozostałe składniki przyrody, 

dopuszczając się czynów barbarzyńskich wobec zwierząt. W przekonaniu Białocerkiewicza 

(2005b) nauka wskazuje dobitnie na to, że różnice między Homo sapiens a innymi gatunkami 

zwierząt, w całej ich taksonomicznej złożoności nie są na tyle istotne, by człowiek uzurpował 

sobie prawo do arbitralnego postępowania wobec świata zwierząt. Również naczelna teza 

Singera (2004) głosi, że z etycznego punktu widzenia równy szacunek należy się rozmaitym 

istotom, bez względu na to, do jakiego gatunku należą. Mogą one oczywiście mieć w różnych 

sytuacjach nierówną wagę. Problem, zdaniem Singera, pojawia się wówczas, gdy interesy 

(dobro) jednych istot nie są w ogóle brane pod uwagę lub też uważane a priori za mniej 

ważne od innych (zwłaszcza, gdy owymi „innymi” jesteśmy my sami) (Pietrzykowski, 2007). 

Ostatnimi laty obserwuje się jednak rozwój moralny ludzkości. Przejawia się on na 

stopniowym eliminowaniu  takiej  segregacji.  W  wyniku  tego  zmniejsza  się  liczba  istot, 

których interesów nie bierze się pod uwagę lub też uważa się je za podrzędne. A przecież 

fundamentalna zasada równości nie wymaga identycznego traktowania, lecz równego 

poszanowania. Zasada równej wartości poszanowania interesów daje się dość łatwo, 

przynajmniej w teorii, zastosować do sytuacji, gdy wyrządza się komuś krzywdę. Ból i 

cierpienie są złe i należy im zapobiegać lub minimalizować je, niezależnie od rasy, płci czy 

gatunku istoty cierpiącej. To, jak wielkim złem jest ból zależy wyłącznie od jego 

intensywności i czasie trwania, a ból o tej samej intensywności i czasie trwania jest takim 

samym złem – niezależnie od tego, czy odczuwa go człowiek, czy zwierzę (Singer, 2004). 

Zasada równości nie obrazuje faktycznej równości ludzi i zwierząt, ale nakazuje pewien 

sposób ich traktowania. W żaden sposób nie da się moralnie usprawiedliwić lekceważenia 

cierpień jakiegokolwiek stworzenia. Motywom takich działań najczęściej towarzyszy 

elementarny brak wrażliwości, niska świadomość, niepohamowana pogoń za zyskiem czy 



skalą produkcji itp. (Łapiński 2002). Bez względu na to, jaka jest jego natura cierpienie 

każdej istoty żywej liczy się tak samo. A przecież zachowanie zwierząt może dostarczyć 

pewnych dowodów na ich wrażliwość. Jednoznacznymi dowodami behawioralnymi, 

potwierdzającymi zdolność wielu gatunków zwierząt do odczuwania bólu, strachu czy 

dyskomfortu mogą być: 

  próba uniknięcia bolesnych bodźców, bądź ucieczka przed nimi; 
 

  ograniczenie wykorzystania bolącej części ciała; 
 

  uczenie się unikania sytuacji wiążących się z bólem. 
 

Lubimy  myśleć  o  sobie  jako  o  stworzeniach  mniej  agresywnych  niż  zwierzęta. 

Według Tokarskiego (2002) człowiek jest w świecie istotą najbardziej rozwiniętą, mającą 

cechy nieosiągalne dla innych, niemniej do tego świata należy. Jednak język ogólny i kryjące 

się za nim potoczne widzenie świata sytuuje człowieka odmiennie – wyłącza go ze świata 

zwierzęcego.  Gdy  mówimy  o  kimś,  że  jest  „ludzki”  to  uznajemy  go  za  dobrego;  a 

stwierdzenie „bestialski”, „brutalny” albo że zachowuje się „jak zwierzę” sugeruje czyny 

okrutne i odrażające (Singer, 2004). A to ludzie od zawsze wykazują skłonność do znęcania 

się i torturowania ludzi i zwierząt. Zbyt rzadko uświadamiamy sobie, że to właśnie człowiek 

zabija z najbłahszych powodów. Żadne inne zwierzę nie ma kieruje się tak płytkimi 

pobudkami. Problem ten jest aktualny do dzisiaj: z jednej strony dobroć, wrażliwość czy 

nawet czułość wobec zwierząt, zwłaszcza w prywatnej, domowej przestrzeni, a z drugiej –złe 

traktowanie, brutalność i pozbawienie ich jakiejkolwiek ochrony (Witkowski, 2002). 

Zwierzęta w świecie i życiu człowieka odgrywają pozytywną rolę w wielu dziedzinach życia, 

a jednak zbyt często odpłata ludzi nie mam nic wspólnego z wdzięcznością. 
 
 
2.2 UWARUNKOWANIA PRAWNE 

 
 
 
2.2.1. HUMANITARYZM 

 
 
 

Uregulowania prawne dotyczące ochrony zwierząt i ich praw nie powstałyby w 

żadnym państwie, gdyby nie rozwinięcie koncepcji humanitaryzmu. Pojęcie humanitaryzmu 

(łac. humanista, fr. humanitaire = ludzkość, człowieczeństwo) narodziło się we Francji w 

pierwszej połowie XIX wieku. U swych źródeł oznacza uznanie godności ludzkiej, braterstwa i 

równości między ludźmi za najwyższą wartość i postępowanie wedle tej zasady. Postawa 

humanitarna  wymaga  szacunku  dla  człowieka  i  pragnienia  oszczędzenia  mu  cierpień 

(Gabriel-Węglowski, 2008). Przed wspomnianym wiekiem XIX wartość życia człowieka nie 



była wysoka, dlatego trudno, by ludzie przywiązywali dużą wagę do życia zwierząt. Według 

Tazbira (2008) dręczenie nie było czymś kontrastującym z ogólnym postępowaniem wobec 

istot uzależnionych. Skoro bito dzieci, służbę, chłopów czy żołnierzy trudno się dziwić, że w 

równie bezwzględny sposób traktowane były zwierzęta. Jednakże prąd humanitaryzmu 

wyznaczał nowe nurty myślenia, które zaczęto przekładać także na życie zwierząt. Tak więc 

nurt humanitaryzmu przebył długą i trudną drogę, co skutkuje jednak tym, iż dzisiaj nie 

oznacza on tylko szacunku i minimalizowania cierpień człowieka, ale w dotyczy wszystkich 

istot żyjących. Zdolność odczuwania i umiejętność porozumiewania się to często elementy 

zbliżające ludzi do zwierząt, przemawiające za nadaniem człowiekowi nie tylko praw, ale i 

obowiązków   wobec   przyrody.   Szeroko   rozumiany   stosunek   człowieka   do   zwierząt 

ewoluował na przestrzeni wieków zdecydowanie na korzyść tych drugich. Konsekwencją 

takich przemian jest systematyczne i nieprzerwane zmierzanie do zaprzestania 

przedmiotowego traktowania zwierząt. Następuje tzw. dereifikacja zwierząt. Dzięki temu 

procesowi zwierzęta stają się podmiotem prawa, co oznacza, że w jego rozumieniu przestają 

być „rzeczą”. Powstała koncepcja praw zwierząt, która nakreśla sposób ochrony prawnej istot 

żywych oraz ustanawia normy zachowania się ludzi wobec zwierząt. Zjawisko to występuje 

nie tylko na gruncie prawa, ale zaczyna powoli zakorzeniać się w świadomości ludzkiej. 

Można  stwierdzić,  że  nonsensem  jest  dzielenie  świata  tylko  na  osoby  i  rzeczy.  Musi 

znajdować się coś pomiędzy jednym a drugim i w czym mieściłyby się także zwierzęta. 

Przyjmując jednoznacznie, że zwierzęta są rzeczami oczywiste jest, iż ludzie, mieniący się 

ich właścicielami, traktować je będą jako swoją własność., bardzo często nie respektując ich 

praw. Ale jak twierdzi Białocerkiewicz, (2005b) przyznanie zwierzętom praw nie oznacza 

postawienia znaku równości między człowiekiem i pozostałymi gatunkami. Nie oznacza to 

także, że zwierzętom zostaną przyznane prawa podmiotowe, jakie posiada człowiek. Również 

z tego powodu, iż część z tych praw jest zwierzętom po prostu nieprzydatna. Chodzi tylko o 

to, by wyznaczyć granicę, której człowiek nie może przekroczyć i jasno określić zasady 

współżycia ludzi i zwierząt. 
 
 
2.2.2 AKTY PRAWNE 

 
 
 
2.2.2.1. ŚWIATOWA DEKLARACJA PRAW ZWIERZĄT 

 
 
 

Przy omawianiu historii aktów prawnych regulujących ochronę zwierząt rozważania 

należy rozpocząć od Światowej Deklaracji Praw Zwierząt. Jest ona pierwszym dokumentem 



stricte dotyczącym ochrony zwierząt i ich praw, która stała się zaczątkiem, jak również i 

podstawą   wprowadzania  podobnych  uregulowań  w   większości  krajów.   Została   ona 

uchwalona 21 września 1977 roku przez Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw 

Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 

UNESCO). Od tego momentu stała się ona niejako symbolem walki o prawa zwierząt. 

Pomimo że z formalnego punktu widzenia nie ma żadnej mocy wiążącej, a bliżej jej do 

normy moralnej ma ona ogromną moc sprawczą. Uznanie i respektowanie praw zwierząt 

wymaga od człowieka aktywnej postawy, dlatego jej treść, rozpowszechniona na całym 

świecie, uświadamia ludzkość o moralnych obowiązkach człowieka wobec zwierząt. We 

wstępie Deklaracji zaznaczono, iż dokument ten powstał, by chronić zwierzęta przed 

okrucieństwem człowieka, który dopuszcza się go nawet w obrębie swojego gatunku. W 

deklaracji nie spróbowano wprowadzać definicji zwierzęcia, dlatego też swoim zakresem 

obejmuje ona całe królestwo zwierząt. Podkreśla to już pierwszy artykuł Deklaracji mówiący, 

iż wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do egzystencji. 

Kolejne artykuły Deklaracji wyznaczają prawa zwierząt, m.in.: 

  prawo do szacunku; 
 

  prawo do oczekiwania od człowieka poszanowania, opieki i ochrony; 
 

  prawo do życia zgodnie z rytmem i warunkami życia właściwymi dla swojego 
 

gatunku; 
 
 
 
  prawo do życia tak długiego jak pozwala na to gatunkowa natura. 

 

Prawom zwierząt przyporządkowane są określone obowiązki człowieka. Deklaracja 

wylicza m.in.: 

  obowiązek  hodowania,  karmienia,  przewożenia  i  zabijania  zwierząt  nie 

narażając na niepokój i ból. 

Deklaracja zabrania m.in.: 
 

  maltretowania i dopuszczania się aktów okrucieństwa wobec zwierząt; 
 

  rozpowszechniania scen przemocy z udziałem zwierząt. 

Poszczególne artykuły Światowej Deklaracji Praw Zwierząt wskazują: 

Art.3.  a.   Żadne  zwierzę  nie   może   być  przedmiotem  maltretowania  i  aktów 

okrucieństwa. 

b. Jeśli okaże się, że śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy je uśmiercić szybko, nie 

narażając na ból i trwogę. 

Art.6. a. Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć 

tak długo, jak długo pozwala na to jego gatunkowi natura. 



b. Porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym (Aleksandrowicz i Duda 
 

1991 za Kurzępa 1999). 
 
 
 
2.2.2.2 AKTY PRAWNE W POLSCE 

 
 
 

Przyjęcie przez UNESCO Światowej Deklaracji Praw Zwierząt było niewątpliwie 

ważnym wydarzeniem, wpływającym na ewolucję polskiego ustawodawstwa. O jej znaczeniu 

(bardziej moralnym niż prawnym) była już mowa. Bezdyskusyjnie stała się jednak ona 

argumentem na  rzecz  uchwalenia  w  naszym  kraju  nowego  prawa  o  ochronie  zwierząt 

(Habuda i Radecki, 2008). I tak pod wpływem Deklaracji, w roku 1997 powstała w Polsce 

Ustawa o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r., Nr 111, poz. 724). Właśnie to ona jest aktem 

prawnym tworzącym podwalinę humanitarnej ochrony zwierząt w Polsce. Dokonując krótkiej 

analizy zakresu obowiązywania tej ustawy należy zwrócić szczególną uwagę na Art. 1 ust. 1. 

Słowami „zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” określono jednoznacznie status 

zwierzęcia. Zatem cechą zwierzęcia objętego ustawową ochroną jest zdolność do odczuwania 

cierpienia, a źródłem takowego może być ból, strach, jak również porzucenie i samotność. Na 

uwagę  zasługują  przepisy  Art. 4,  które  w  szczegółowy  sposób  formułują  szereg  pojęć 

występujących w ustawie lub związanych z nią: 

    Ust. 2) humanitarne traktowanie zwierząt – rozumie się przez to traktowanie 

uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę; 

    Ust. 6) ogłuszanie zwierzęcia – rozumie się przez to metodę profesjonalnego 

całkowitego wyłączania świadomości zwierzęcia, trwającego aż do jego śmierci; 

    Ust. 7) okrutnych metodach w chowie lub hodowli zwierząt – rozumie się 

przez to działania lub zaniechania człowieka prowadzące w sposób oczywisty do zmian 

patologicznych w organizmie zwierzęcia (somatycznych lub psychicznych), zwłaszcza w 

postaci skutków znoszenia dotkliwego bólu, przymuszania do określonego zachowania się 

(uległości) głodem, pragnieniem, działaniem prądu elektrycznego (z wyjątkiem używania 

pastuchów elektrycznych, treserów oraz urządzeń elektrycznych służących do przepędu 

zwierząt) bądź innymi zabiegami tego rodzaju, w szczególności karmienie i pojenie zwierząt 

przemocą; 
 

    Ust. 8) okrutne traktowanie – rozumie się przez to wymienione w ustawie 

przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, 

prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się; 



    Ust. 9) pielęgnacja – rozumie się przez to wszystkie aspekty relacji pomiędzy 

człowiekiem   a   zwierzęciem,   w   szczególności  uruchamiane  przez   człowieka   zasoby 

materialne i niematerialne, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny, w 

którym najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez człowieka; 

    Ust. 11) rażące zaniedbanie – rozumie się przez to drastyczne odstępstwo od 

określonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności w zakresie 

utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym 

pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie; 

    Ust. 12) szczególne okrucieństwo zabijającego zwierzę – rozumie się przez to 

przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod 

zadawania śmierci, a zwłaszcza zadawanie śmierci w sposób wyszukany lub powolny, 

obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania; 

   Ust. 14) uwięź – rozumie się przez to wszelkie urządzenia mechaniczne 

krępujące swobodę ruchów zwierzęcia, w zakresie możliwości przemieszczania się ponad 

ustalony zakres, jak też niektóre urządzenia do kierowania ruchami zwierzęcia w sposób 

zamierzony przez człowieka; 

Kolejnym, wartym przytoczenia artykułem jest Art. 5. I choć zawiera się w jednym 

zdaniu:  „Każde  zwierzę  wymaga  humanitarnego  traktowania”  mieści  w  sobie   myśl 

przewodnią Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, która stawia człowiekowi wymóg 

odpowiedniego traktowania każdego zwierzęcia. 

Art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt zabrania nieuzasadnionego i niehumanitarnego 

zabijania zwierząt, a także znęcania się nad nimi. Człowiekowi od zawsze towarzyszyło, a 

nawet towarzyszy jeszcze dzisiaj przekonanie, że może zabić zwierzę bez większego 

uzasadnienia, np. gdy przestało ono być dla niego przydatne lub stało się niewygodne i nie 

nadaje się do wypełniania celów, z powodu których właściciel (posiadacz) utrzymywał je itp. 

Nieuzasadnione zabijanie często wiąże się z zabijaniem niehumanitarnym, choć nie zawsze 

oznacza  to  samo.  Jako  niehumanitarne  uśmiercanie  zwierząt  przytacza  się  najczęściej 

zabijanie przysparzające zwierzęciu więcej bólu i cierpienia od tego, które musi towarzyszyć 

aktowi zabijania. W kolejnych ustępach przytoczonego artykułu określono czym jest 

świadome zadawanie cierpień zwierzętom. Są to m.in.: 

  umyślne zranienie lub okaleczenie, 
 

  bicie zwierząt przedmiotami twardymi, ostrymi itp., 
 

  używanie uprzęży, pęt, więzów powodujących dyskomfort, ból, 
 

  straszenie i drażnienie, 



  utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania, 
 

  porzucanie zwierzęcia (w szczególności psa lub kota). 
 

W rozdziale drugim omówiony zostaje stosunek do zwierząt domowych. Stawia przed 

człowiekiem utrzymującym takowe zwierzę zapewnienie mu pomieszczenia stanowiącego 

ochronę przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, stały dostęp do 

pożywienia i wody. Nakazuje również, by uwięź na której utrzymywane jest zwierzę 

(zazwyczaj jest to pies) nie sprawiała mu bólu i zapewniała mu możliwość swobodnego 

ruchu. 
 

W rozdziale trzecim mowa jest o zwierzętach gospodarskich. Zwierzęta hodowlane po 

raz pierwszy w polskim ustawodawstwie otrzymały status prawny, wedle którego właściciel, 

posiadacz czy użytkownik musi się liczyć z ich prawami zarówno w czasie ich rozrodu, 

chowu, jak i zabijania. Ustawa zabrania także przeciążania, zmuszania do pracy zwierząt 

chorych lub niedożywionych, używania uprzęży powodujących obrażenia oraz zobowiązuje 

właściciela do zapewnienia im niezbędnego odpoczynku. Ustalono granice wykorzystywania 

zwierząt gospodarskich przez człowieka. Postępując zgodnie z wytyczonymi zasadami można 

powiedzieć, że zwierzę mimo wszystko zostało potraktowane przez człowieka w sposób 

oddający mu szacunek i z dbałością o to, aby nie odczuwało ono strachu i bólu, jakie 

towarzyszą istocie żyjącej, która czuje, że zbliża się do niej śmierć, i która odczuwa też 

cierpienie. 

W Polsce istnieje szereg dokumentów prawnych zarówno rangi międzynarodowej, jak i  

krajowej, w których ustawodawca zwraca uwagę na kwestie ochrony zwierząt (Rogala- 

Walczyńska, 2009). Spośród licznych konwencji podpisanych przez Polskę należy wymienić 

m.in.: 
 

  Międzynarodową Konwencję o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych 
 

(20 lutego 1935r., Genewa ) (Dz. U. z 1939 r., Nr 26, poz. 172), 
 

  Europejską Konwencję o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich (10 

marca 1976 r., Strasburg) (Dz. U. z 2008 r., Nr 104, poz. 665), 

  Europejską Konwencję o ochronie zwierząt przeznaczonych, do uboju (10 

maja 1979 r., Strasburg) (Dz. U. z 2008 r., Nr 126, poz. 810). 

Pomimo faktu, że właściwa (przytoczona w tym rozdziale) Ustawa dotycząca ochrony 

zwierząt powstała dopiero w 1997 roku, a świadomość społeczna istnienia takowych 

przepisów jest wciąż bardzo niska (porównywalnie niska z przestrzeganiem ich) należy z 

optymizmem stwierdzić, że społeczeństwo polskie idzie w dobrym kierunku rozwoju w 

wymiarze teoretycznym i praktycznym ochrony zwierząt. Może o tym świadczy fakt, iż do 



języka potocznego wszedł zwrot „prawa zwierząt”, który w istocie jest metaforycznym 

określeniem praw normujących zachowanie się ludzi wobec zwierząt. Taki stan rzeczy jest 

niewątpliwie zasługą wieloletniej ciężkiej i mozolnej pracy wielu tysięcy aktywistów, 

społeczników i wreszcie członków licznych organizacji prozwierzęcych, których specyfika i 

działalność zostanie przedstawiona w następnym rozdziale. 
 
 
 
 
2.3. ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ ZWIERZĄT W POLSCE I NA 

ŚWIECIE 
 
 
2.3.1 STOSUNEK LUDZI DO CIERPIENIA ZWIERZĄT 

 
 
 

Przetrwanie zwierząt udomowionych zostało całkowicie uzależnione od zachowania i 

woli jego opiekuna, człowieka. Skutkowało to powstaniem układu pan (człowiek) - poddany 

(zwierzę). Jak można się spodziewać skłania to wielu ludzi do uzurpowania sobie wszelkich 

praw względem zwierząt. Ten bezwzględny stosunek do zwierząt człowiek starał się i wciąż 

to czyni, na różny sposób usprawiedliwiać. Najczęstszym sposobem dystansowania się 

człowieka od spraw związanych z prawami zwierząt jest „odgradzanie się”. Polega to 

najczęściej na unikaniu kontaktu ze zwierzętami, by nie stwarzać okazji do pojawienia się 

konfliktu sumienia. W dzisiejszych czasach nie jest to trudny sposób, gdyż większość ludzi 

wychowuje się w miastach, z dala od świata zwierząt. „Ukrywanie” działa na zasadzie „czego 

oczy nie widzą, tego sercu nie żal”. We współczesnych systemach hodowli zwierząt bardzo 

łatwo nie dostrzec cierpienia jednostki. Niemniej jednak nie oznacza to wcale, że ból 

pojedynczych  zwierząt  zwraca  natychmiast  naszą  uwagę.  Niestety  w  społeczeństwie 

utrzymuje się jeszcze ciche przyzwolenie na przemoc (czy to wobec ludzi, czy zwierząt), bo 

przecież „to nie nasza sprawa”. Kolejne dwa wyjścia na odcięcie się od cierpienia zwierząt 

(ich zabijania) to: „tworzenie fałszywego wizerunku” -zniekształcanie faktów tak, by ich 

śmierć była uzasadniona oraz „przeniesienie winy” = poszukiwanie form zabijania i dręczenia 

zwierząt, które zdejmą winę z człowieka. W ten sposób duża część społeczeństwa zachowuje 

dyskretne milczenie na temat drastycznych faktów i uspokaja sumienie na przykład brakiem 

czasu (Desmond, 1995a). 

Według Chyrowicza (2008) dramat ludzkiego istnienia zawiera w sobie oprócz 

znoszenia  bólu,  zdolność  do  zadawania  go  innym,  intencjonalnie,  z  premedytacją.  I 

jakkolwiek mówi się  czasem o  nieludzkim okrucieństwie człowieka to  można postawić 



pytanie, czy nie jest to zachowanie całkowicie ludzkie. Przecież zwierzęta nie bywają tak 

okrutne. 
 
 
2.3.2. PRZYKŁADY ORGANIZACJI 

 
 
 

Zdaniem Habudy i Radeckiego (2008) w ochronie zwierząt wyrabianie postaw 

moralnych,  szacunku  dla  naszych  „braci  mniejszych”,  działalność  administracji 

samorządowej (nie tylko schroniska dla zwierząt, ale i programy ochrony zwierząt), 

aktywność organizacji społecznych statutowo zainteresowanych ochroną zwierząt, poczucie 

odpowiedzialności komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach mają 

nieporównanie większe znaczenie od represji karnej. Dlatego też na całym świecie prężnie 

rozwija się sieć Organizacji, Stowarzyszeń czy Fundacji działających na rzecz zwierząt. 

Ugrupowania zajmujące się dobrostanem zwierząt działają w bardzo różny sposób. 

Niektóre z nich skupione są na praktycznym działaniu tj. zapewnieniu opieki weterynaryjnej, 

tworzeniu domów dla zwierząt bezdomnych i porzucanych, prowadzeniu schronisk (azyli) 

zapewniających zwierzętom dożywotnią opiekę.  Inne  organizacje skupiają  się  na 

prowadzeniu kampanii i lobbingu na rzecz zmian, jakie powinny zajść w kontaktach ludzi ze 

zwierzętami.  Jednakże  liczne  stowarzyszenia  podejmują  bezpośrednie  działania 

zapobiegające cierpieniu zwierząt. Wśród działań zgodnych z prawem może to być 

dostarczanie bezdomnych zwierząt do schronisk, przekonywanie właścicieli zwierząt do 

przekazywania prawa własności na rzecz odpowiedniej organizacji, która się o nie zatroszczy. 

Organizacje mogą działać w społeczności prowadząc: pracę na zasadzie wolontariatu, 

programy typu „zaadoptuj zwierzę”, doradztwo w zakresie opieki nad zwierzętami. Jednak 

według Pietrzykowskiego (2007) jednym z największych osiągnięć kilkudziesięciu lat 

działalności ruchu na rzecz zwierząt jest powolne upowszechnianie wiedzy o 

niewyobrażalnym nieraz okrucieństwie, którego ofiarą padają codziennie miliony zwierząt, o 

makabrycznych cierpieniach zadawanych w imię najbłahszych nieraz zachcianek człowieka. 

Oto kilka przykładów takich organizacji: 
 
 

Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt – 

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) 
 
 
 

RSPCA jest zarejestrowaną organizacją charytatywną założoną w roku 1824. Jak 

pisze Singer (2004) zwierzęta (ofiary okrucieństwa) nie mogły się bronić ani skarżyć swoich 



oprawców, dlatego też kilku wybitnych reformatorów założyło stowarzyszenie, które miało 

gromadzić dowody i wnosić skargi w imieniu tychże zwierząt. W roku 1840 zostało objęte 

Królewskim Patronatem Królowej Wiktorii. RSPCA przez cały czas odgrywa aktywną rolę 

zarówno w tworzeniu prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt, jak i jego 

wykonywania. Organizacja oprócz siedzib swoich oddziałów jest właścicielem czterech 

szpitali i wielu klinik weterynaryjnych, posiada także cztery ośrodki dla dzikich zwierząt i 

ponad 200 sklepów. 

Stowarzyszenie wyznaczyło sobie między innymi takie cele: 
 

  zapewnienie każdemu zwierzęciu długiego życia w dobrym domu, 
 

  zakończenie zjawiska okrucieństwa wobec zwierząt domowych, 
 

  podniesienie standardów życia zwierząt na całym świecie, 
 

  ograniczenie populacji zwierząt towarzyszących (http://www.rspca.org.uk/). 
 
 
 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ w Polsce) 
 
 
 

Towarzystwo zostało założone 1 listopada 1864 roku, co oznacza, że było drugą na 

świecie  tego   typu  organizacją  i  pierwszą  w   Polsce  działającą  w   sposób  ciągły   i 

zorganizowany. W czasach zaborów TOZ w Polsce zostało podporządkowane rosyjskiej 

organizacji ochrony zwierząt, by w roku 1905 uniezależnić się i objąć zasięgiem swoich 

działań teren całej Polski. W roku 1936 inspektorzy tej organizacji otrzymali prawo udziału w 

ściganiu przestępstw przeciwko zwierzętom, co było ważnym krokiem w rozwoju ochrony 

praw zwierząt na terenie naszego kraju. Obecnie Towarzystwo posiada ponad 100 jednostek 

terenowych, które realizują wyznaczone przez statut cele TOZ w Polsce. Należą do nich 

m.in.: 
 

   działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, 

objęcia ochroną i otoczenia opieką, 

  kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt, 
 

  działanie na rzecz ochrony środowiska, 
 

    działalność  interwencyjna  w  ramach  obowiązujących  przepisów  prawa, 

poprzez  ściganie  i  ujawnianie  przestępstw  przeciwko  zwierzętom  oraz  reprezentowanie 

wobec  wymiaru  sprawiedliwości  praw  zwierzęcia,  jako  pokrzywdzonego 

(http://www.toz.pl/). 
 
 

Amerykańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – 

http://www.rspca.org.uk/)
http://www.toz.pl/)


The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) 
 
 
 

Organizacja non-profit powstała w roku 1866. I jest pierwszą organizacją w Stanach 

Zjednoczonych, której misją jest zapewnienie skutecznych środków w celu zapobiegania 

okrucieństwu wobec zwierząt w Stanach Zjednoczonych. ASPCA działa w trzech obszarach: 

  opieki nad zwierzętami i ich potomstwem, 
 

  pomocy zwierzętom zagrożonym, 
 

  służby ofiarom przemocy nad zwierzętami (http://www.aspca.org/). 
 
 

Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt – 

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) 
 
 
 

Według oficjalnej strony PETA należy do niej ponad 2 miliony osób, co czyni ją 

największą na świecie organizacją działającą na rzecz zwierząt. Założona ona została w roku 

1980. Prowadzi działalność edukacyjną, organizuje także pokojowe protesty czy pikiety. 

Jednakże pojawiają się informacje, że organizacja ta nie zawsze działa zgodnie z prawem. 

Ugrupowanie działa na rzecz zwierząt cierpiących na fermach, w przemyśle odzieżowym, 

laboratoriach i przemyśle rozrywkowym. Propaguje adopcje zwierząt przy udziale gwiazd. 

Działa głównie poprzez edukację społeczną, ujawnianie szczegółów badań, ratowanie 

zwierząt, imprezy okolicznościowe i kampanie protestacyjne (http://www.peta.org/). 

 
Światowe Towarzystwo Ochrony Zwierząt – World 

Society for the Protection of Animals (WSPA) 
 
 
 

WSPA powstało z połączenia dwóch organizacji w 1981 roku, tj. Światowej Federacji 

o ochronie zwierząt (World Federation for the Protection of Animals - WFPA) oraz 

Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Zwierząt (International Society for the Protection 

of Animals - ISPA). Organizacja ma 13 biur w różnych państwach świata. Posiada status 

doradczy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Radzie Europy. Współpracuje ze 

Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organization WHO). Prowadzi programy 

kontroli bezdomnych zwierząt w wielu częściach świata. Jej działalność dotyczy czterech 

obszarów: 
 

  zwierząt towarzyszących – odpowiedzialność opiekunów, bezdomność 

zwierząt oraz zapobieganie okrucieństwu, 

http://www.aspca.org/)
http://www.peta.org/)


    komercyjnego wykorzystania przyrody – intensywne rolnictwo, okrucieństwo 

w chowie zwierząt oraz zabijanie zwierząt dzikich, 

    zwierząt domowych – hodowla intensywna, transport długodystansowy oraz 

ubój zwierząt, 

   zarządzania kryzysowego – zapewnienie opieki zwierzętom cierpiącym w 

związku ze sztucznymi i naturalnymi klęskami żywiołowymi (http://www.wspa- 

international.org/). 
 
 

Straż dla Zwierząt w Polsce 
 
 
 

Stowarzyszenie Straż dla Zwierząt powstało 16 października 2005 roku i początkowo 

nosiło nazwę Patrolu Interwencyjnego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Po 

trzech latach aktywnej działalności Stowarzyszenie zmieniło nazwę na obecną tj. Straż dla 

Zwierząt w Polsce. Celem ugrupowania jest między innymi działanie na rzecz humanitarnego 

traktowania  zwierząt,  zwalczanie  przejawów  znęcania  się  nad  nimi  i  niesienie  pomocy 

ofiarom brutalnego zachowania (http://www.sdz.org.pl/). 
 
 

Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA!” 
 
 
 

Fundacja VIVA! jest stosunkowo młodą organizacją, założoną w roku 2000. 

Organizacja ta poprzez prowadzenie kampanii rozwija w społeczeństwie odpowiedzialność i 

troskę o zwierzęta. Promuje także styl życia wolny od bezsensownego cierpienia zwierząt. Do 

najgłośniejszych kampanii fundacji należą m.in.: 

    „Nie w moim imieniu" - dotyczącą warunków transportu i sprzeciwowi wobec 

wywozu koni na rzeź, 

 "Kwik Rozpaczy” - związaną z niehumanitarnymi warunkami 

wielkoprzemysłowego chowu świń, 

   "Antyfutro"  -  informującą  o  warunkach  hodowli  i  uboju  zwierząt 

futerkowych, 

    "Wybierz   Miśka"   -   mającą   na   celu   pomoc   schroniskom  w   adopcji 

bezdomnych  zwierząt  oraz  promującą  sterylizację  jako  najskuteczniejszą  metodę 

zapobiegania bezdomności (http://viva.org.pl/). 

 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals 

http://www.sdz.org.pl/)
http://viva.org.pl/)


Stowarzyszenie OTOZ Animals zostało założone 3 października 2001 roku. Do 

głównych celów tej organizacji należą: 

 
  zapobieganie  bezdomności  zwierząt  jak  i  rażącemu  ich  zaniedbywaniu  i 

okrutnemu traktowaniu, 

  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 
 

  kształtowanie właściwych   postaw społecznych   wobec świata zwierząt 
 

(http://otoz.pl/). 
 
 

Niekiedy   takie   organizacje   łączą   się,   tworząc   koalicje   robocze.   Pierwszym 

przykładem może być „Eurogroup for Animal Welfare” – działająca w Europie od roku 1980. 

Koalicja ta pracuje nad wieloma kwestiami państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). 

Prowadzi doradztwo na temat dobrostanu zwierząt dla Rady Ministrów, Parlamentu 

Europejskiego   i   Komisji   Europejskiej   (http://www.eurogroupforanimals.org/).  Kolejną 

koalicją jest „The European Network for Farm Animal Protection”, która wywiera znaczący 

wpływ na zmiany w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich w UE. Obecnym celem tej 

koalicji jest kontrola, by wprowadzony zakaz dotyczący bateryjnego chowu kur niosek został 

zrealizowany w całości we wszystkich krajach UE, w terminie do 1 stycznia 2012 r. 

(http://www.ciwf.org.uk/). 

W Polsce powstała „Koalicja dla Zwierząt”. Jest to porozumienie kilkudziesięciu 

organizacji pro-zwierzęcych, które od około dwóch lat przygotowują projekt nowej Ustawy o 

zwierzętach. Jej celem jest zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych, minimalizowanie 

cierpień wszystkich zwierząt (m.in.: zakaz stałego trzymania psów na uwięzi, jasny zakaz 

kastrowania świń bez znieczulenia) i skuteczniejsze egzekwowanie przepisów prawnych 

(http://www.koalicja.org.pl/index.php). 
 
 
 
 
2.4. PROBLEM ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI 

 
 
 
2.4.1. PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA 

 
 
 

Status prawny zwierząt określony jest w Art. 9 Ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 
 

1997 r., Nr 111, poz. 724) w myśl którego ten, kto utrzymuje zwierzę domowe, powinien mu 

zapewnić, oczywiście poza odpowiednim pożywieniem i wodą, pomieszczenie chroniące 

http://otoz.pl/)
http://www.eurogroupforanimals.org/)
http://www.ciwf.org.uk/)
http://www.koalicja.org.pl/index.php)


przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, 

umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała. Zwierzęciu należy nadto zapewnić możliwość 

swobodnego poruszania się, a uwięź, na której jest ono trzymane, nie może powodować 

urazów ani cierpień. 

Artykuł 6 Ustawy o ochronie zwierząt jasno określa iż znęcanie się nad zwierzęciem, 

czy  też  jego  niehumanitarne  zabicie  jest  zabronione.  I  tak  ustawa  reguluje,  co  należy 

rozumieć przez znęcanie się nad zwierzęciem: 

  Ust. 1) Umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące 

dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu; 

   Ust. 3) Umyślne używanie do pracy lub w celach sportowych albo 

rozrywkowych zwierząt chorych, w tym rannych lub kulawych, albo zmuszanie ich do 

czynności mogących spowodować ból; 

    Ust. 4) Bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w 

urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, 

dolnych częściach kończyn; 

   Ust. 7) Używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń 

zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, 

uszkodzenia ciała albo śmierć; 

  Ust. 9) Złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt; 
 

    Ust. 10) Utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w 

tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach 

nieumożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji; 

    Ust.  11)  Porzucanie  zwierzęcia,  a  w  szczególności  psa  lub  kota,  przez 

właściciela bądź inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje; 

  Ust. 12) Stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt; 
 

    Ust. 14) Trzymanie zwierząt na uwięzi, która powoduje u nich uszkodzenie 

ciała lub cierpienie oraz nie zapewnia możliwości niezbędnego ruchu; 

Kolejnym artykułem, który jasno określa, w jaki sposób nie powinny być traktowane 

zwierzęta używane do pracy jest artykuł 14 tej samej ustawy. Mówi on, iż warunki używania 

tychże zwierząt nie mogą stanowić zagrożenia dla ich zdrowia i życia, a także nie powinny 

zadawać cierpienia. Zabrania się w szczególności: 

  przeciążania zwierząt, 
 

  używania do pracy zwierząt chorych lub niedożywionych, 



 używania uprzęży, wędzideł, rzędów wierzchowych, juków, podków,  
 

pojazdów  lub  narzędzi  mogących,  ze  względu  na  zły  stan  techniczny  lub  niewłaściwą 

konstrukcję, spowodować obrażenia ciała lub śmierć zwierzęcia, 

  używania  do  popędzania zwierząt  przedmiotów lub  narzędzi,  które  mogą 

spowodować okaleczenie zwierzęcia (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002). 

Człowiek jest zobowiązany dbać o zwierzę domowe i zapewnić mu życie, które nie 

prowadziłoby do daleko posuniętego ograniczenia jego wolności, okaleczenia, czy też 

nieuzasadnionego zabicia, gdy nie jest już ono w stanie spełniać tych funkcji, z którymi 

właściciel  łączył  jego   obecność  w   swym  życiu.   Kary  i  grzywny  przewidziane  za 

niestosowanie  się  do  wyżej  przytoczonych  przepisów  reguluje  Rozdział  11  Ustawy  o 

ochronie zwierząt. Kolejne artykuły tego rozdziału mówią: 

Art.  35.  1.  Kto  zabija,  uśmierca  zwierzę  albo  dokonuje  uboju  zwierzęcia  z 

naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4, albo znęca się nad nim w 

sposób określony w art. 6 ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku. 

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1, działa ze szczególnym okrucieństwem, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może orzec przepadek 

zwierzęcia, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek 

zwierzęcia – jeżeli sprawca jest jego właścicielem. 

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec wobec 

sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub 

wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem 

zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów 

służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa. 

5.  W razie skazania za  przestępstwo określone w  ust.  1  lub 2,  sąd  może orzec 

nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2 500 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany 

przez sąd. 

Artykuł 37 ukazuje jakim karom (areszt, grzywna) podlegają osoby naruszający 

którykolwiek z artykułów Ustawy o ochronie zwierząt. 

1.         Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest 

karalne. 



2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec  
 

przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz 

przedmiotów z niego pochodzących, jak również można orzec przepadek zwierzęcia. 

3.        W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec 

nawiązkę w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt. 

Art. 37a. 1. kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez 

wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny. 

2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek 

zwierzęcia (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002). 

Przepisy dotyczące ochrony zwierząt są stosunkowo świeże i zanim przyniosą 

oczekiwane efekty musi upłynąć trochę czasu. W jednym z wywiadów pani Piekarska 

(ówczesna szefowa sejmowej komisji sprawiedliwości) zauważyła, iż prokuratorzy z 

pobłażaniem traktują sprawy znęcania się nad zwierzętami. Sędziowie zachowują się tak, 

jakby uważali, że znęcanie się nad zwierzętami to rzecz normalna (Bulikowska, 2003). 

Dla przykładu - Inspektorzy TOZ w Polsce w 2000 r. zarejestrowali 14 tys. 

przypadków znęcania się nad zwierzętami, ale w sprawach skierowanych do sądu nie zapadł 

wówczas ani jeden wyrok, gdyż takie traktowanie zwierząt oceniano jako czyn o niskiej 

szkodliwości społecznej (Nieckuła, 2009). Zgłoszenia oraz wszczynanie postępowań karnych 

w sprawie znęcania się nad zwierzętami niestety są w Polsce jeszcze zjawiskiem rzadkim. 

Niewiele osób ma poczucie słuszności oraz odwagę do zgłaszania takich sytuacji służbom 

państwowym. Jeszcze mniej osób decyduje się na złożenie zeznań obciążających takim 

przestępstwem np. sąsiada lub kogoś z rodziny czy kręgu znajomych. Statystyki ukazujące 

liczebność postępowań wszczętych pokazuje Tabela 1. 
 
 

Tabela 1. Znęcanie się nad zwierzętami 
 

 Liczba 
 

postępowań 

wszczętych 

Liczba 
 

przestępstw 

stwierdzonych 

Wskaźnik 
 

wykrycia (w %) 

Liczba 
 

podejrzanych 

2010 1.754 1.272 65,4 803 

2009 1.785 1.386 66,5 815 

2008 1.940 1.504 65,6 870 

2007 1.522 1.237 70,2 768 

2006 1.526 1.132 69,5 677 



 

 

2005 1.418 1.129 69,1 666 

2004 1.283 991 69,4 590 

2003 1.187 845 64,8 450 

(http://www.statystyka.policja.pl/ ) 
 
 
 

Powyższa tabela pokazuje jak niewielka jest liczba spraw, w których zostało wszczęte 

postępowanie karne i jak stosunkowo niewysoki procent z nich zostaje doprowadzonych do 

końca, co wiąże się z wydaniem wyroku skazującego. 

Na Wykresie 1 pokazana jest liczba spraw karnych założonych przeciwko oprawcom 

zwierząt w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
 
 

Wykres 1. Liczba nadużyć wobec zwierząt w Stanach Zjednoczonych Am. Płn.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(http://www.pet-abuse.com/) 
 
 
 

Niestety tak samo w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce (czy też innym kraju) nie 

można  stwierdzić jednoznacznie, czy  liczba wszczętych postępowań karnych jest  równa 

liczbie  przestępstw.  Wiele  z   nich  wciąż  zostaje  niezgłoszonych.  Według  Habudy  i 

Radeckiego (2008) można przypuszczać, że statystyka nie odzwierciedla faktycznej skali 

zamachów  na  dobrostan  zwierząt.  Tzw.  „ciemna  liczba”  obrazująca  różnicę  między 

http://www.statystyka.policja.pl/
http://www.pet-abuse.com/)


 

rzeczywistym rozmiarem przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom a liczbą 

ujawnionych i zakończonych orzeczeniem skazującym musi być olbrzymia. Jednakże w 

krajach  wysoko  rozwiniętych  i  rozwijających  się  świadomość  społeczna  wciąż  rośnie. 

Dlatego też liczba wszczynanych spraw dotyczących znęcania się nad zwierzętami jest 

wysoka, w ogromnej większości spraw zapadają wyroki skazujące. Co wyraźnie obrazuje 

szybki spadek liczby przypadków znęcania się nad zwierzętami. 

Ale czym kończy się łamanie Ustawy o ochronie zwierząt? W Polsce – umorzeniem 

śledztwa. Organy ścigania wykazują się w takich sprawach zadziwiającą bezradnością 

(Monkos, 2010a). By pokazać, jak niewielkie w stosunku do winy zapadają wyroki w Polsce 

w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami przedstawię kilka przykładów. 

1. Sąd Rejonowy w Końskich wydał wyrok wobec oskarżonych, którzy zostali uznani 

za winnych tego, że od stycznia do marca 2006 roku w Kornicy koło Końskich znęcali się 

nad 26 końmi, trzymanymi w niewłaściwych warunkach, na odkrytej przestrzeni, bez 

zapewnienia im dostatecznej ilości wody i pożywienia. W rezultacie z wycieńczenia i 

wygłodzenia, co najmniej sześć zwierząt padło. Jednego z nich przedstawia Zdjęcie nr 2. 
 
 

Zdjęcie 2. Zagłodzony koń 

 
 

(Biuro Lobbingu Prozwierzęcego) 
 
 

Mężczyzna został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat, 

przepadek koni, zakaz prowadzenia hodowli i trzymania zwierząt na pięć lat, karę grzywny i 

zwrot  kosztów  sądowych.  Kobieta  została  skazana  na  dziesięć  miesięcy  pozbawienia 



 

wolności w zawieszeniu na 3 lata przepadek koni, zakaz prowadzenia hodowli i trzymania 

zwierząt na trzy lata oraz karą grzywny i zwrot kosztów sądowych (http://www.blp.org.pl/). 
 
 

2. Sąd Rejonowy w Tucholi wydał wyrok skazujący mężczyznę na 3 miesiące 

ograniczenia wolności, 20 godzin prac społecznych, 50 złotych na rzecz Stowarzyszenia 

Obrona Zwierząt w Jędrzejowie oraz zwrot kosztów procesów. Mężczyzna zabił psa 

ogłuszając go uderzeniem siekiery w głowę, a następnie wraz z kamienie włożył go do 

foliowego worka i wrzucił do stawu wodnego (http://www.obrona-zwierzat.pl/). 
 
 

3. Sąd Rejonowy w Bochni, wyznaczył karę 500 złotych grzywny oraz 400 złotych na 

rzecz Stowarzyszenia Obrona Zwierząt w Jędrzejowie dla mężczyzny, który zabił psa 

uderzając go siekierą w część potyliczną głowy (http://www.obrona-zwierzat.pl/). 
 
 

Większość wyroków zapadających w sprawach o mordowanie zwierząt to kary w 

zawieszeniu, nieprzekraczające sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Nawet najbardziej 

zatrważające przejawy agresji wobec zwierząt nie kwalifikują się jako przestępstwa „ze 

szczególnym okrucieństwem”. Na dodatek w większości spraw kary są łagodzone ze względu 

na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Wyroków jest wciąż bardzo dużo. Zbyt dużo, by 

mówić o malejącej skali zjawiska, jakim jest znęcanie się nad zwierzętami. Przypadków 

wiązania psów na zbyt ciasnym łańcuchu, który wrasta w ciało, topienia lub duszenia 

niechcianych szczeniąt, głodzenia zwierząt na śmierć, a także ich regularnego katowania jest 

tak wiele, że wiąż niewielki ich procent nie przedostaje się do mediów, i nie trafia do 

wiadomości społeczeństwa. Znęcanie się nad zwierzętami istnieje bez względu na wiek, 

miejsce  zamieszkania,  stan  majątkowy czy  wykształcenie oprawcy.  Jak  mówi  Newkirk 

(2005)   pozostaje   mieć   tylko   nadzieję,   że   kiedyś  nadejdzie  dzień,   w   którym  ogół 

społeczeństwa uzna, iż liczba nóg, rodzaj skóry czy zakończenie kości ogonowej będą 

niewystarczającym powodem do pozbawienia czującej istoty prawa do życia. 
 
 
2.4.2. INTERWENCJE W POLSCE 

 
 
 

Według Olszewskiego (2008) ujawniane przez media przypadki okrutnych zaniedbań 

wobec zwierząt przyjmowane są niezwykle emocjonalnie, jakby w naszej wrażliwości 

nastąpiła rzeczywista zmiana. Stosunek do cierpienia zwierząt przechodzi w Polsce wyraźną 

ewolucję. Faktem jest, że mimo wzrostu zainteresowanie tymi sprawami nadal w każdej 

http://www.blp.org.pl/)
http://www.obrona-zwierzat.pl/)
http://www.obrona-zwierzat.pl/)


 

chwili zwierzętom zadaje się setki najrozmaitszych cierpień (Desmond, 1995b). Wiele spraw 

sądowych wytoczonych oprawcom zwierząt trwa bardzo długo lub w trakcie procesu zostają 

umorzone. 
 
 

Nr 1.    W   jednej   z   miejscowości  pod   Morągiem  znaleziono   nieżywego   3,5- 

miesięcznego szczeniaka powieszonego na stalowym drucie na gałęzi w parku. Policjanci 

wyjaśniając okoliczności sytuacji, bardzo szybko ustalili właściciela psa. Sprawcą okazał się 

55-letni mieszkaniec tej miejscowości. Szczeniak stał się ofiarą agresji mężczyzny, który 

wcześniej wyniósł go z mieszkania, a następnie powiesił w pobliskim parku 

(http://www.policja.pl/). 
 
 

Nr  2.  55-letni  mężczyzna trafił do  policyjnego  aresztu  po  tym,  jak  drewnianym 

kołkiem skatował swojego psa. Konające zwierzę w stanie agonalnym włożył do foliowego 

worka i pozostawił na pastwę losu. Jak się okazało mężczyzna planował przeprowadzkę do 

innego miejsca zamieszkania i nie miał co zrobić ze swoim czworonogiem, dlatego – jak 

powiedział – „skasował” niepotrzebnego już psa, bijąc go drewnianym kołkiem, po czym 

zapakował czworonoga do foliowego worka, aby skonał (http://www.policja.pl/). 
 
 

Nr 3. W gospodarstwie położonym we wsi Bodzanów koło Płocka było 9 psów i 8 

krów. Podczas kontroli stwierdzono, że jedna krowa jest w agonii - obecny wówczas 

Powiatowy Lekarz Weterynarii podjął decyzję o eutanazji zwierzęcia. Zwierzęta były 

przetrzymywane w bardzo złych warunkach co przedstawia zdjęcie nr 3. Zwierzęta nie miały 

paszy, słomy, siana ani dostępu do wody. Właściciel nie był w stanie zapewnić zwierzętom 

odpowiedniej opieki (http://www.sdz.org.pl/). 

http://www.policja.pl/)
http://www.policja.pl/)
http://www.sdz.org.pl/)


 

Zdjęcie 3. Bodzanów 

 
 

(Straż dla Zwierząt w Polsce) 
 
 

Nr  4.  Inspektorzy podczas  interwencji w  mieszkaniu na  Bielanach w  Warszawie 

stwierdzili, że 8 przebywających tam kotów jest w fatalnym stanie, a mieszkanie przypomina 

wysypisko śmieci. Koty miały świerzb, koci katar, grzybicę. Były skrajnie wychudzone co 

przedstawia zdjęcie nr 4, wymagające długotrwałego leczenia oraz podstawowej higieny 

(http://www.sdz.org.pl/). 

http://www.sdz.org.pl/)


Zdjęcie 4. Dalia  

 
 

(Straż dla Zwierząt w Polsce) 
 
 

Nr 5. Tylko szybka reakcja przypadkowych osób, którzy zdołali uratować 

dalmatyńczyka zakończyła jego gehennę, jakim było życie z dotychczasową opiekunką. Pies 

był w stanie skrajnego wychudzenia co przedstawia zdjęcie nr 5, słaniał się na nogach. 

Zwierzę ważyło 17kg, podczas gdy dorosły pies tej rasy może ważyć nawet 30kg 

(http://www.ratujzwierzeta.pl/?p=6394). 

http://www.ratujzwierzeta.pl/?p=6394)


Zdjęcie 5. Bielan  
 

 
 

(http://interwencje.viva.org.pl/) 
 
 
 

Nr 6. W niewielkiej miejscowości Siechnice (pod Wrocławiem) w nieogrzewanym i 

ciemnym garażu odkryto około 150 sztuk różnych gatunków zwierząt, w tym m.in. myszy, 

szczury, chomiki, koszatniczki, myszoskoczki, króliki, świnki morskie. Zdjęcie nr 6 

przedstawia, że zwierzęta pozbawione były stałego dostępu do wody pitnej i przebywały 

stłoczone w skrajnie brudnych, wypełnionych zużytą ściółką i odchodami klatkach. W 

głębokich warstwach ściółki odnaleziono wiele martwych zwierząt (http://ekostraz.pl/ ). 

http://interwencje.viva.org.pl/)
http://ekostraz.pl/


Zdjęcie 6.  Pseudohodowla gryzoni i królików.  

 

 
 
 

(http://ekostraz.pl/) 
 
 

Nr 7. 17 stycznia 2011 roku, gdy w całym kraju panowały bardzo niskie temperatury, 

młody bernardyn „pilnował” domu w samym środku lasu. Niestety właściciel zapomniał, że 

zwierzę trzeba karmić. Zdjęcie nr 7 pokazuje psa zaraz po odebraniu i przywiezieniu do 

siedziby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Rudzie Śląskiej. Pierwsze ważenie pokazało 

46kg, jak na bernardyna to za mało. Pies po wielu tygodniach kroplówek i leków doszedł do 

siebie. 

http://ekostraz.pl/)


Zdjęcie 7. Bernardyn  
 

 
 

(Jolanta Walda, TOZ ‘Fauna’ Ruda Śląska) 
 
 
2.4.3 INTERWENCJE NA ŚWIECIE 

 
 
 

Nr 1. Po tym jak kot Państwa mieszkających w Yorkshire (północna Anglia) wyszedł 

z  domu w  trakcie świąt  odnaleziono go  po  kilku  dniach, całego  we  krwi,  leżącego  na 

chodniku kilka ulic dalej. Zdjęcie nr 8 ukazuje szokujące zdjęcia rentgenowskie, które 

ujawniły, iż w ciele kota znajdują się trzy granulki śrutu. Kot miał też ślady na szyi od linki, 

które potwierdzają próbę duszenia go. W wyniku obrażeń kot doznał paraliżu twarzy części 

twarzowej, jest głuchy na jedno ucho i ślepy na jedno oko. 



Zdjęcie 8. RTG kota.  

 
 

(http://www.dailymail.co.uk/) 
 
 

Nr 2. W niewielkiej miejscowości na Malcie Departament Ochrony Zwierząt otrzymał 

zgłoszenie o zakopanym psie. Zdjęcie nr 9 pokazuje, co zastali funkcjonariusze po przybyciu 

na wskazane anonimowo miejsce. Okazało się, że pies został postrzelony w głowę i ze 

związanym pyskiem i nogami zakopany w ziemi. Suczka przeżyła jeszcze tylko kilkanaście 

dni u nowych właścicieli. 

http://www.dailymail.co.uk/)


Zdjęcie 9. Zakopany pies  

 
 

(http://www.nydailynews.com/) 
 
 

Nr 3. W niewielkiej miejscowości Amersham, pod Londynem duży hodowca z 

wieloletnią praktyką, został oskarżony o znęcanie się nad 125 końmi, osłami i mułami. 

Inspektorzy RSPCA znaleźli zwierzęta w okropnej kondycji, wiele z nich było w stanie 

agonalnym, część była już martwa. Uratowano 84 zwierzęta, które trafiły w ręce nowych 

opiekunów. Jednego z wychudzonych koni przedstawia zdjęcie nr 10. 

http://www.nydailynews.com/)


Zdjęcie nr 10. Wychudzony koń.  
 

 
 

(http://www.dailymail.co.uk/) 
 
 

Nr 4. w Merritt (Kanada) inspektorzy SPCA udzielili natychmiastowej pomocy suce 

rasy golden labrador, którą właściciel przywiązał do samochodu i ciągnął ją za nim po ulicy. 

Rany, jakich doznała suka pokazane są na zdjęciu nr 11. Pies doznał wielu ran szarpanych, 

miał liczne siniaki i stłuczenia (http://www.spca.bc.ca/). 

Zdjęcie nr 11. Pies ciągnięty za samochodem. 
 

 
 

(http://www.spca.bc.ca/) 

http://www.dailymail.co.uk/)
http://www.spca.bc.ca/)
http://www.spca.bc.ca/)


2.5 RELACJA POMIĘDZY LUDŹMI A ZWIERZĘTAMI  
 
 
 

2.5.1. PORZUCANIE ZWIERZĄT 
 
 
 

To człowiek oswoił wiele gatunków zwierząt, które dzisiaj żyją w pełnej symbiozie z 

ludźmi, nierzadko tworząc z nim relacje na bazie rzeczywistych uczuć. Dom to najlepsze, co 

możemy dać zwierzęciu, które go potrzebuje. A w zamian otrzymujemy radość na nasz 

widok, przywiązanie i bezwarunkową miłość. I obowiązek, bo domowe zwierzęta mają tylko 

nas (Olekszyk, 2010). Tylko za sprawą człowieka, korzystnych warunków zewnętrznych oraz 

swoich indywidualnych cech stworzenia oswoiły się i dzisiaj żyją w pełnej symbiozie z 

ludźmi, nierzadko tworząc z nimi relacje na bazie rzeczywistych uczuć. 

Psy i koty są integralną częścią współczesnego społeczeństwa. Zapewniając nam 

wierne i oddane towarzystwo stały się ważnym elementem naszego życia. Wyniki 

Narodowego Spisu Powszechnego z lat 2000-2004 w Australii, umieszczone w Tabeli 2, 

pokazują z jakich przyczyn najczęściej utrzymujemy zwierzęta w swoich gospodarstwach 

domowych. Przeważająca większość osób kieruje się zapewnieniem dzieciom radości oraz 

zagwarantowaniem sobie i swojej rodzinie wiernego towarzysza. 
 
 

Tabela 2. Dlaczego utrzymujemy zwierzęta? 
 

Radość i 
 

rozrywka dla 

dzieci 

91 
 

30% 

143 
 

24% 

207 
 

22% 

91 
 

45% 

Udział w 
 

pokazach i 

konkursach 

7 
 

2% 

3 
 

1% 

18 
 

2% 

1 
 

0% 

Inne dyscypliny 
 

sportowe 

3 
 

1% 

2 
 

0% 

16 
 

2% 

1 
 

0% 

Praca 4 
 

1% 

4 
 

1% 

54 
 

6% 

1 
 

0% 

Bezpieczeństwo 
 

i obrona 

4 
 

1% 

13 
 

2% 

452 
 

48% 

 

Towarzystwo 153 
 

50% 

468 
 

79% 

775 
 

82% 

25 
 

12% 



 

 

Towarzystwo 
 

dla dzieci 

112 
 

37% 

259 
 

44% 

410 
 

43% 

32 
 

16% 

(Franklin, 2007) 
 
 
 

Niestety w Polsce jeszcze nikt nie przeprowadził takich badań. Można przypuszczać 

jednak, że powody, dla których utrzymujemy zwierzęta w swoich gospodarstwach domowych 

są wszędzie bardzo podobne. 

Na uwagę zasługuje przedmiotowe traktowanie przez ludzi innych istot żywych, tj. 

korzystanie z ich wiernego towarzystwa, a gdy się znudzą, pozbywanie się ich bez 

najmniejszych skrupułów. W ślad za Hryniewiczem (2008) można postawić pytanie - jak 

wiele okrucieństwa kryje się w oswajaniu zwierząt, przywiązywaniu ich do siebie, by potem 

wyrzucić z dala od domu, aby błąkały się, czekając na litość ludzi wrażliwych na ich los? 

Podobne skłonności oczywiście nie są regułą, a jedynie przypadkami, które faktycznie mają 

bardzo częste miejsce wśród ludzi. Najczęściej w domach spotykamy psy i koty. Pewnie 

dlatego zajmują one niechlubne pierwsze miejsca na długiej liście zwierząt, padających 

ofiarami  przemocy  człowieka,  jaką  m.in.  jest  porzucenie  czy  oddanie  zwierzęcia  do 

schroniska. Zamieszczone w Tabeli 3 wyniki australijskich badań systematyzują przyczyny 

(przy jednoczesnym podziale na miejsce zamieszkania), z jakich właściciele decydują o 

porzuceniu, czy też zrzeczeniu się praw do posiadanego zwierzęcia. 
 
 

Tabela 3. Podział powodów (właściciela i zachowania psa) ze względu na lokalizację. 
 

 Wieś Przedmieścia Miasto Ogółem 

 N % n % n % n % 

Powód – właściciel         

Zameldowanie/przeprowadzka 105 41,7 208 39,5 120 33,9 433 38,3 

Zdrowie 
 

właściciela/przyczyny 

osobiste 

58 23,0 91 17,3 57 16,1 206 18,2 

Zbyt dużo 
 

pracy/wysiłku/czasu 

33 13,1 94 17,9 57 16,1 184 16,3 

Porzucenie 10 4,0 36 6,8 40 11,3 86 7,6 

Zaangażowanie właściciela 10 4,0 19 3,6 28 7,9 57 5,0 

Finanse 11 4,4 28 5,3 16 4,5 55 4,9 



 

 

Właściciel nie wybierał psa 11 4,4 14 2,7 12 3,4 37 3,3 

Kwestie dobrostanu 0 0,0 3 0,6 15 4,2 18 1,6 

Niedopasowanie 4 1,6 10 1,9 2 0,6 16 1,4 

Sprawy związane z dziećmi 5 2,0 8 1,5 1 0,3 14 1,2 

Zła decyzja 0 0,0 8 1,5 4 1,1 12 1,1 

Niedopasowanie z rodziną 2 0,8 7 1,3 2 0,6 11 1,0 

Nierealne wymagania 3 1,2 0 0,0 0 0,0 3 0,3 

Ogółem 252 100,0 526 100,0 354 100,0 1,132 100,0 

Powód – zachowanie psa         

Ucieczki 48 35,0 25 17,2 25 29,1 98 26,6 

Nadaktywny/hałaśliwy 16 11,7 48 33,1 10 11,6 74 20,1 

Inne (np. zbyt wymagający) 17 12,4 17 11,7 8 9,3 42 11,4 

Szczekanie 15 10,9 11 7,6 12 14,0 38 10,3 

Groźny 16 11,7 8 5,5 8 9,3 32 8,7 

Niekontrolowany 6 4,4 16 11,0 7 8,1 29 7,9 

„niszczyciel” 4 2,9 9 6,2 12 14,0 25 6,8 

Kopanie 9 6,6 10 6,9 2 2,3 21 5,7 

Niepokój separacji 6 4,4 1 0,7 2 2,3 9 2,4 

Ogółem 137 100,0 145 100,0 86 100,0 368 100,0 

(Marston i wsp., 2005) 
 
 
 

Wyraźnie widać, że najczęstszym z powodów jest przeprowadzka. Dla wielu z ludzi 
 

„stare” zwierzę nie pasuje do nowego domu. Wyjazd za granicę i zabranie ze sobą swojego 

przyjaciela dla sporej liczby osób to zbyt trudne do zorganizowania, zbyt kosztowne. 

Kolejnym powodem jest nadmierny wysiłek i czas, jaki musimy poświęcić zwierzęciu. 

Wbrew pięknym deklaracjom liczba zwierząt trafiających do schronisk gwałtownie 

wzrasta latem. Czas przedświątecznych porządków to kolejny krytyczny okres – zwierzę 

brudzi, więc podczas sprzątania zostaje wyrzucone, co przychodzi tym łatwiej, im krócej pies 

jest w rodzinie. Brak wiedzy i nieprzemyślane decyzje kończą się równie źle (Nieckuła, 

2009). Przyprowadzając do domu nowego mieszkańca wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że 

zwierzę ma swoje potrzeby – trzeba go karmić, wychodzić na spacery, bawić się z nim czy 

zapewnić opiekę weterynaryjną. Niekiedy problem może stanowić charakter zwierzęcia. 

Częste  szczekanie  i  wycie,  niszczenie  i  gryzienie  przedmiotów  w  domu,  ucieczki  czy 



 

nadmierna agresywność to tylko kilka z przeszkód czekających właściciela psa czy kota. Dla 

jednych jest to wyzwanie, kwestia poświęcenia więcej czasu, pracy nad zachowaniem i 

szkolenie zwierzęcia, dla drugich – powód do bicia, porzucenia, oddania do schroniska, czy w 

najgorszym przypadku bestialskiego zabicia zwierzęcia. 
 
 
2.5.2. PROBLEM BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT – SCHRONISKA 

 
 
 

Według Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 1996 r., Nr 132 poz. 622) gminy mają obowiązek zapewnienia czystości i 

porządku na swoim terenie, tworzenia warunków niezbędnych do jego utrzymania, co wiąże 

się również w tym, że organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami. Tak więc 

zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 

gmin.. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami będzie możliwe m.in. wtedy, gdy 

zwierzęta te zostaną wyłapane i umieszczone w schronisku (Wilko, 2009). Jednak jasne 

zasady ochrony przed bezdomnymi zwierzętami nie zostały określone ani we wspomnianej 

ustawie, ani w żadnym innym akcie prawnym obowiązującym w Polsce. Gminy często 

nawiązują współpracę z firmami, które wyłapują zwierzęta, płacąc niekiedy kilkaset złotych 

od „sztuki”. Co robią później ze zwierzętami hycle pracujący w firmach odławiających? To 

gminy najczęściej nie interesuje, bowiem płaci ona za pozbycie się zwierzęta, a nie opiekę 

nad nim. Zwierzęta powinny trafiać do schronisk i tam czekać na adopcję. Powinny, ale 

często nie trafiają albo przebywają w karygodnych warunkach razem z dziesiątkami innych 

zwierząt. Sytuacja w polskich schroniskach dla zwierząt od lat jest utrapieniem nie tylko dla 

pracowników tychże placówek czy dla administracji państwowej, ale przede wszystkim dla 

wolontariuszy.  W  Polsce  zarejestrowanych  jest  ok.  140  schronisk  (przeciętnie  jedno 

schronisko przypada na 18 gmin). Wszystkie są przepełnione, a na czarnej liście Biura 

Ochrony Zwierząt (zajmującego się problemem bezdomnych zwierząt w jego wymiarze 

publicznym) widnieje aż około 80 (http://www.boz.org.pl/). Likwidacja zwierząt w 

schroniskach dokonuje się na różne sposoby. Jedne nielegalnie, często w niehumanitarny 

sposób, uśmiercają zwierzęta, by nie przepełniać schroniska i pokazywać publiczności 

standard, świadczący o dobrej opiece. Inne głośno odżegnują się od celowego uśmiercania, 

ale zwierzęta żyją w ogromnym przegęszczeniu, które często prowadzi do ich śmierci w 

wyniku zagryzień, chorób i złych warunków. Ustronnie położone schroniska prywatne 

pozbywają  się  zwierząt  po  cichu.  Przepisy  nie  wspominają  nawet  jednym  słowem  o 

warunkach bytowych zwierząt w schroniskach, ale także – co ważniejsze – o ich losach. Tak 

http://www.boz.org.pl/)


 

więc schronisko nastawione jedynie na zysk uśmierca zwierzę, by zrobić miejsce na przyjęcie 

kolejnego (Monkos, 2010b). Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Państwo 

uruchomiło w ten sposób mechanizm zarabiania na nielegalnej likwidacji zbędnych zwierząt, 

oparty na patologii norm prawnych i moralnych. A przecież omawiana wcześniej Ustawa o 

ochronie zwierząt mówi o obowiązku zapewnienia ochrony i opieki każdemu zwierzęciu. 

Co roku Główny Inspektorat Weterynaryjny przeprowadza kontrole w schroniskach 

dla zwierząt. Ostatni dostępny raport pochodzi z roku 2009. Zrealizowano wtedy kontrole w 

143 schroniskach, z czego 86 schronisk utrzymywało zarówno psy, jak i koty, a 56 

utrzymywało tylko psy. Według danych z kontroli liczba psów przebywających w 

schroniskach w roku 2009 wynosi 113 954 (w roku 2008 – 93 798), odsetek adopcji wyniósł 

46,7  %,  a  eutanazji  5,7%.  Natomiast  liczebność  kotów  przebywających  w  schronisku 

wynosiła w 2008 roku 19 240 (w roku 2008 – 18 120), odsetek adopcji 58%, a eutanazji 8,8 

% (http://www.wetgiw.gov.pl/). Do najczęstszych nieprawidłowości odnotowanych z 

schroniskach należą: 

1.        Przepełnienie schroniska – w raporcie za rok 2003 Główny Inspektorat 

Weterynaryjny podaje, że tylko jedno schronisko nie borykało się z problemem przepełnienia. 

Reszta  polskich  schronisk  przekroczyła  normę  o  kilka,  a  nawet  kilkaset  procent.  W 

warunkach, kiedy w jednym boksie zamiast dwóch psów przebywa pięć dochodzi często do 

sytuacji  kryzysowych:  psy  zagryzają  się,  zabierają  sobie  nawzajem  karmę,  skazując 

najsłabsze osobniki na pewną śmierć. Zwierzęta mieszkające w przepełnionym boksie walczą 

także o każdą formę kontaktu z człowiekiem. 

2.     Zły stan pomieszczeń w schronisku - przykład brudnego, zniszczonego i 

przepełnionego boksu w schronisku w pokazuje zdjęcie nr 12. Niestety media i różnego 

rodzaju organizacje coraz częściej ujawniają w jak drastycznych warunkach utrzymywane są 

zwierzęta w wielu polskich schroniskach 

http://www.wetgiw.gov.pl/)


 

Zdjęcie nr 12. Boks w schronisku 
 

 
 

(http://www.boz.org.pl/) 
 
 

3.    Brak wydzielonych pomieszczeń dla szczeniąt i kociąt, dla zwierząt 

agresywnych, dla zwierząt chorych (szczególnie w przypadku kociąt); 

4. Brak programu dezynfekcji i deratyzacji; 
 

5. Brak pieca do spalania zwłok lub chłodni do przetrzymywania ich; 
 

6.   Niewłaściwie  prowadzona  ewidencja  zwierząt  oraz  dokumentacja 

weterynaryjna; 

7.     Niski odsetek sterylizacji i kastracji (w 26 schroniskach w ogóle nie 

sterylizowano psów, w 9 kotów) jako środka na zmniejszenie liczebności zwierząt 

bezdomnych. 

Bardzo  często  ujawniane  są  przykłady  karygodnych  warunków,  w  jakich 

utrzymywane są zwierzęta w niektórych schroniskach. Na szczęście zdecydowaną większość 

schronisk  prowadzą  miłośnicy  zwierząt.  Jeśli  bezdomny  pies  trafi  do  takiego  ośrodka 

wygrywa los na loterii. Dostaje regularnie pożywienie, opiekę weterynarza i legowisko 

(Monkos, 2010a). Mogą to być schroniska osób prywatnych, prowadzone przez Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami, czy też dotowane przez Urzędy Miast i Gmin. Również organizacje 

społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt mogą zapewniać 

bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu tworzyć domy tymczasowe lub prowadzić 

schroniska dla zwierząt (w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego). 

http://www.boz.org.pl/)


 

Za przykład jednego z wielu takich schronisk może posłużyć Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt we Wrocławiu. Zdjęcia nr 13 i 14 przedstawia odnowione, czy też wybudowane na 

nowo boksy dla psów i kotów. 
 
 

Zdjęcie nr 13. Boksy dla psów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(http://www.psy.info.pl/ Zdjęcie nr 

14. Wybiegi dla kotów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(http://www.psy.info.pl/) 

http://www.psy.info.pl/
http://www.psy.info.pl/)


3.  PODSUMOWANIE  
 
 
 

Celem pracy było pokazanie różnic, które istnieją pomiędzy rzeczywistą sytuacją 

zwierząt żyjących w społeczeństwie ludzkim a prawnie usankcjonowanymi normami 

takowego życia. Udało się je przedstawić poprzez przytoczenie ważnych artykułów Ustawy o 

ochronie zwierząt z 1997 roku i Światowej Deklaracji Praw Zwierząt oraz kontrastujące z 

tym interwencje w Polsce i na całym świecie. Wykazały one, że przez człowieka życie 

zwierząt staje się niekiedy nie do zniesienia lub zostaje odebrane w bardzo brutalny sposób. 

Kary jakie spotykają oprawców są wciąż niedostateczne i niewspółmierne z cierpieniem 

zwierzęcia,  jednakże  sytuacja  zmienia  się  wciąż na  lepsze.  W chwili pisania tej pracy, 

Koalicja na Rzecz Zwierząt w Polsce złożyła do Sejmu projekt nowej Ustawy o ochronie 

zwierząt. 

Pokazanie dobrostanu zwierząt jako podstawy chowu zwierząt ma swoje racjonalne 

przełożenie na ekonomiczną część hodowli, jak również omawianą w pracy – etyczną część. 

Wymienione w pracy organizacje codziennie działają na rzecz poprawienia losu zwierząt na 

całym świecie. Często dzięki nim wiele zwierząt odzyskuje zdrowie i spokój, a czasem 

otrzymuje nowe, lepsze życie. Pomimo ogromu wykonanej już pracy tychże osób, wiele 

zwierząt cierpi z powodu człowieka. Przytoczone w pracy statystyki policyjne obrazują skalę 

problemu, jakim nie tylko w Polsce, ale na całym świecie jest znęcanie się nad zwierzętami. 

Relacje  wytworzone  pomiędzy  ludźmi  a  zwierzętami  są  bardzo  zróżnicowane. 

Niestety dla wielu ludzi zwierzęta są wciąż nic nieznaczącymi istotami, z którymi można 

zrobić wszystko. Obok fizycznego okrucieństwa najczęściej spotykane jest porzucanie 

zwierzęcia. Bezdomne zwierzę najczęściej trafia do schroniska, co w przypadku polskich 

realiów, najczęściej nie stanowi dla niego odpowiedniego miejsca do życia. Przepełnione i 

brudne boksy, brak spacerów i kontaktu z człowiekiem to tylko część realiów naszych 

schronisk. Coroczne inspekcje weterynaryjne wykazują szereg nieprawidłowości. Jednak nie 

wolno  zapominać,  że  istnieją  schroniska,  które  są  dla  swych  podopiecznych  azylem. 

Trafiające do takich miejsc zwierzęta są bezpieczne, mają czyste i wygodne boksy, codzienne 

pożywienie. 
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