
 
 

 
 
 
 

 
Kancelaria Prawna RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

Siedziba: 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 38 

Tel.: 22 848 53 72; fax: 22 849 82 56; e-mail: biuro@kancelaria-result.pl 

REGON: 932994602; NIP: 897-16-94-127; KRS: 0000204010; mBank S.A. nr r-ku: 66 1140 1140 0000 2896 8000 1001 

www.kancelaria-result.pl 

Plan szkolenia dla Policji „Prawna ochrona zwierząt – teoria i praktyka” 
 

Czas Zagadnienie Zakres tematyczny Forma zajęć 

8:30-8:45 Przywitanie uczestników  Informacje o celu szkolenia, programie  
i zasadach udziału w warsztatach. 

  

8:45-09:45 

Wprowadzenie do problemów 
prawnej ochrony zwierząt, 

źródła prawa dotyczące 
zwierząt 

 „Humanitarne” traktowanie zwierząt – etyczne podstawy 
ochrony; 

 Krajowe, unijne i międzynarodowe źródła prawa 
regulujące postępowanie ze zwierzętami; 

 Regulacje chroniące zwierzęta w ramach poszczególnych 
grup: zwierzęta domowe, gospodarskie, wykorzystywane 
do doświadczeń, wykorzystywane do celów 
rozrywkowych, zwierzęta w zoo, zwierzęta dzikie, koty 
wolno żyjące; 

 Społeczny stosunek do czynów przeciwko zwierzętom; 
 Dane statystyczne i inne źródła informacji o 

przestępstwach przeciwko zwierzętom. 

WYKŁAD 

09:45-10:00 Przerwa  

10:00-11:30 
przestępstwa przeciwko życiu 

i dobrostanowi zwierzęcia  

 Dwie wartości objęte ochroną: 
- Życie zwierzęcia (zakaz zabijania zwierząt z 
enumeratywnie wskazanymi wyjątkami) 
- Wolność od bólu i cierpienia – dobrostan zwierzęcia 
(zakaz znęcania się nad zwierzętami, standardy 
uśmiercania, transportu i utrzymywania zwierząt)  

 Omówienie specyfiki dwóch wybranych grup 
przestępstw przeciwko zwierzętom, w ramach 
poszczególnych grup zwierząt: 
1. brak właściwej opieki, 
2. czyny skierowane przeciw zwierzętom ze szczególnym 
nastawieniem na spowodowanie ich cierpienia lub 
pozbawienia życia; 

 Bezdomność zwierząt jako problem społeczny i prawny 
 Społeczna szkodliwość czynów przeciwko zwierzętom; 
 Proponowane nowelizacje ustawy o ochronie zwierząt – 

podwyższenie kar. 

WYKŁAD 

11:30-11:45 Przerwa 

11:45-13:15 Interwencje 

 Interwencje w przypadkach czynów z art. 35 u.o.z.; 
 Przypisywanie winy w przypadku czynów przeciwko 

zwierzętom; 
 Czasowe odebranie zwierzęcia w związku z zaistnieniem 

przesłanki znęcania się nad nim; 
 Zabezpieczenie zwierzęcia jako dowodu w sprawie; 
 Dowody w sprawach o czyny przeciwko zwierzętom; 
 Status organizacji społecznej w postępowaniu w 

sprawach z zakresu ochrony zwierząt; 
 Schroniska jako przykłady miejsc złego traktowania 

zwierząt; 
 Przetrzymywanie dużej ilości zwierząt – tzw. 

„zbieractwo” 
 Wejście na posesję. 

WYKŁAD + 
WARSZTATY 

13:15-13:45 Przerwa obiadowa 
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13:45-15:15 

Wykroczenia przeciwko 
zwierzętom oraz kary i środki 

karne w przypadku 
przestępstw i wykroczeń 

Czyny przeciwko zwierzętom – wykroczenia: 
 Właściwe warunki utrzymania zwierzęcia domowego; 
 Standardy utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz 

wykorzystywanie ich do pracy; 
 Obrót zwierzętami domowymi; 
 Odławianie zwierząt; 
 Utrzymywanie zwierząt wykorzystywanych do celów 

rozrywkowych; 
 Wypadki z udziałem zwierząt; 
 Formy stadialne czynów przeciwko zwierzętom; 
 Kary i środki karne przewidziane za poszczególne czyny 

– przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom. 

WYKŁAD + 
WARSZTATY 

15:15-15:30 Przerwa 

15:30-16:30 
Omówienie przykładów czy 
nów przeciwko zwierzętom 

 Omówienie przykładów czynów przeciwko zwierzętom 
oraz orzecznictwa; 

 Kompetencje innych organów 

WARSZTATY 

 


