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W odpowiedzi na pismo z dnia 6 kwietnia 2017 r. znak PZHK.IV.4.1.3/2017-W-181/ASz
w sprawie praktycznych konsekwencji niektórych przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt

Dz. U . z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że nie ma podstaw

prawnych do przeniesienia uprawnień nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej określonych w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U . z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.)
na członków organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Tym
samym zakres współdziałania tych organizacji z Inspekcją Weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru na
podstawie art. 34a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt nie może wkraczać w wyłączne kompetencje
organów Inspekcji działającej w ramach obowiązującego prawa i zgodnie z prawem. Niezależnie od
powyższego odpowiedzialność za efektywność i jakość tego nadzoru ponosi Inspekcja Weterynaryjna.
Odnosząc się do art. 7 ust. 3 ustawy dopuszczającemu odbieranie zwierząt w przypadku
zagrożenia życia lub zdrowia tych zwierząt należy zaznaczyć, że w takich przypadkach na osobę
odbierającą zwierzę (m. in. upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej) nałożono obowiązek
niezwłocznego powiadomienia o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który jest zobowiązany do
podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.
Organ Inspekcji Weterynaryjnej nie może upoważnić osób trzecich do udziału w kontrolach
przeprowadzanych w ramach sprawowanego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy
o ochronie zwierząt.

Dotyczy to także kontroli interwencyjnych przeprowadzanych w związku

z doniesieniami złożonymi przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Organizacje statutowo
zajmujące się ochroną zwierząt nie zostały ustawowo upoważnione do przeprowadzania kontroli
związanych z przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt. W ustawie tej nie został
określony tryb udzielania upoważnienia przedstawicielowi organizacji społecznej statutowo zajmującej
się ochroną zwierząt do podejmowania działań związanych z odbieraniem zwierzęcia na podstawie

art. 7 ust. 3 ww. ustawy. Całkowitą odpowiedzialność za ocenę stanu faktycznego, odebranie zwierzęcia
oraz dalsze postępowanie w takich sprawach ponosi osoba podejmująca działanie w zakresie
zastosowania ww. przepisu.
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