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CITES i ochrona zwierząt

Koordynator CITES

 

Koordynator ds. CITES i ochrony zwierząt
Wydział Kryminalny KPP w Drawsku Pom

podkomisarz Rafał Kowalonek
tel.: 47 7848 547

e-mail:   rafal.kowalonek@drawsko.policja.gov.pl

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Koszalinie
ul. Andersa 24 lok. 8

75-003 Koszalin
tel.: 94 342 42 72

http://tozkoszalin.isgreat.org

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka 2

tel.: 91 48 98 200 faks: 91 48 98 255
e-mail: sekretariat@wiw.szczecin.pl

http://www.wiw.szczecin.pl/
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Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Oddział w Koszalinie
75-816 Koszalin, ul. Połczyńska 70

tel.: 94 34 26 284; 94 34 39 045 faks: 94 34 39 048
http: www.zhwkoszalin.pl

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
Szczecin 71-346 al. Wojska Polskiego 247

telefon interwencyjny całodobowy 91 487 02 81
lub Dyżurny Techniczny Miasta 1 96 56

e-mail: schronisko@post.pl
http://szczecin.schronisko.net

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie
Koszalin ul. Topolowa 3
tel./fax: 94 340-34-00

http://koszalin.schronisko.net

Kołobrzeg - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Reks"
78-100 Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty 60

tel. 94 35 166 83 (do 15-tej)
http://kolobrzeg.schronisko.net

Stargard Szczeciński - Schronisko dla Zwierząt
73-110 Stargard Szczeciński Kiczarowo 29

tel.: 91 834 42 33
e-mail: schronisko@rii.pl

http://stargard.schronisko.net

Szczecinek - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

78-400 Szczecinek ul. Rybacka 7
tel.: 94 711-01-00

http://www.szczecinek.schronisko.net

 

 Poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa istnieje możliwość zgłoszenia podejrzeń
zaistnienia czynów zabronionych przeciwko zwierzątom i środowisku, w szczgólności znęcanie
się nad zierzętami,klusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwięrząt leśnych, dzikie
wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, nielegalna wycinka drzew, poruszanie się po terenach
leśnych quadami.
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Wybrane akty prawne dotyczące problematyki ochrony zwierząt:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (po nowelizacji z dnia 16
września 2011 Dz.U. nr 230 poz 1373)

Przepisy karne od art. 35 do art. 40

Art. 35. [Odpowiedzialność karna]

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6
ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4

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

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

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

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek
zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

3a. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a sąd może orzec, a w razie
skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz
posiadania zwierząt od roku do lat 10; zakaz orzeka się w latach.

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a 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, 1a lub 2, sąd może orzec nawiązkę w
wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

Przepisy karne- od art. 127 do art. 132:



Art.128 . Kto:

1) bez dokumentu wymaganego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, lub
wbrew jego warunkom przewozi przez granicę Unii Europejskiej okaz gatunku podlegającego
ochronie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1,

2) narusza przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony gatunków dziko żyjących
zwierząt i roślin w zakresie regulacji obrotu nimi poprzez:

a) nieprzedkładanie zgłoszenia importowego,

b) używanie okazów określonych gatunków w innym celu niż wskazany w zezwoleniu
importowym,

c) korzystanie w sposób nieuprawniony ze zwolnień od nakazów przy dokonywaniu obrotu
sztucznie rozmnożonymi roślinami,

d) oferowanie zbycia lub nabycia, nabywanie lub pozyskiwanie, używanie lub wystawianie
publicznie w celach zarobkowych, zbywanie, przetrzymywanie lub przewożenie w celu zbycia
okazów określonych gatunków roślin lub zwierząt,

e) używanie zezwolenia albo świadectwa dla okazu innego niż ten, dla którego było ono
wydane,

f) składanie wniosku o wydanie zezwolenia importowego, eksportowego, reeksportowego, lub
świadectwa bez poinformowania o wcześniejszym odrzuceniu wniosku

- podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym

Przepisy karne od art. 27a do 27c:

Art. 27a. 1. Kto:

1) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając przy sobie
upoważnienia, o którym mowa w art. 5,

2) dokonując amatorskiego połowu ryb:



a) nie posiada przy sobie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego lub używa tej
karty mimo sądowego orzeczenia o odebraniu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa
podwodnego,

b) nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków
zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje
do jego prowadzenia,

3) dokonuje połowu ryb z naruszeniem art. 7 ust. 1a,

4) narusza przepis art. 16 lub przepisy wydane na podstawie art. 21 pkt 4, nie oznakowując
obrębu hodowlanego albo ochronnego lub niewłaściwie je oznakowując, lub nie będąc do tego
uprawnionym, umieszcza takie oznakowanie lub niszczy oznakowanie obrębu hodowlanego
albo ochronnego,

5) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 2 wstępuje do obrębu hodowlanego bez
uzgodnienia terminu, miejsca lub sposobu wejścia do obrębu hodowlanego z uprawnionym do
rybactwa w tym obrębie albo wstępuje do obrębu hodowlanego niezgodnie z tymi
uzgodnieniami,

6) dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub nie
oznakowany albo oznakowany niezgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 21 pkt 4,

7) dokonuje amatorskiego połowu ryb z naruszeniem art. 20 ust. 6

- podlega karze grzywny albo karze nagany.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i
pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3-7.

3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o
ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.

4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:

1) na rzecz pokrzywdzonego:

a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub

b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej



wartości przywłaszczonych ryb;

2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były
przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio
lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa;

3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie
do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę
ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.

5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy
organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również
przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.

7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym przepisami
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Art. 27b. 1. Kto:

1) dokonując połowu ryb, narusza zakaz określony w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 lub 11-13,

2) dokonując amatorskiego połowu ryb:

a) używa podrywki wędkarskiej niezgodnie z art. 7 ust. 1,

b) narusza zakaz określony w art. 10 ust. 1 pkt 2,

c) narusza zakaz określony w art. 17 ust. 7,

3) narusza określone w art. 2 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2
warunki chowu, hodowli lub połowu organizmów żyjących w wodzie innych niż ryby,

4) dokonuje zarybień niezgodnie z art. 4b ust. 1,

5) nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2,

6) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając dokumentu
stwierdzającego upoważnienie, o którym mowa w art. 5,



7) narusza przepis art. 20 ust. 1, 4 lub 5

- podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i
pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1.

3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o
ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.

4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:

1) na rzecz pokrzywdzonego:

a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub

b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej
wartości przywłaszczonych ryb;

2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były
przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio
lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa;

3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie
do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę
ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.

5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy
organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również
przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.

7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1, następuje w trybie przewidzianym przepisami
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ustawa o z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie

Przepisy karne od art. 51 do art. 54



Art. 51.1. Kto:

1) strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w
czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych,

2) wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich lęgowiska,

3) przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,

4) niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,

5) niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,

6) poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,

7) wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu do
wykonywania polowania indywidualnego

- podlega karze grzywny.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 52.Kto:

1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i urządzenia
przeznaczone do kłusownictwa,

2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych,

3) bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obrotu zwierzynę żywą lub mięso zwierzyny
ubitej,

4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce,

5) sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych z ramienia
zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na
przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny,

6) pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niż przewiduje



upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
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