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STANOWISKO FUNDACJI GREEN REV INSTITUTE  

W PRZEDMIOCIE PROJEKTU  

USTAWY O RZECZNIKU PRAW ZWIERZĄT  

  

Green REV Institute pozytywnie ocenia inicjatywę legislacyjną mającą na celu 

stworzenie instytucji Rzecznika Praw Zwierząt. Wierzymy, że powołanie Rzecznika pozwoli 

na trwałe, oparte na etyce i prawie reprezentowanie interesów zwierząt w Polsce – 

zwracamy się jednak z wnioskiem o modyfikację postanowień ustawowych oraz 

instrumentów prawnych zawartych w jej projekcie, wskazanych poniżej. 

 W zakresie art. 2 projektu ustawy proponujemy rozszerzenie kryteriów, które miałby 

spełnić potencjalny kandydat na Rzecznika (analogicznie jak w art. 2 ustawy o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich) o kryterium wyróżniania się wiedzą prawniczą oraz autorytet ze wzglądu na swe 

walory moralne i wrażliwość społeczną. Dodatkowo proponujemy, by pkt 5 wskazanego 

artykułu: „ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy ze zwierzętami lub na ich rzecz” 

rozszerzyć o kryterium posiadania dorobku w tejże działalności. 

W zakresie całości projektu ustawy nalegamy na zmianę stosowania pojęcia „dobrostanu 

zwierząt” na „prawa zwierząt”. Rzecznik Praw Zwierząt, zgodnie z literalną nazwą instytucji, 

powinien dbać o prawa zwierząt, a nie tylko o ich dobrostan. 

W zakresie art. 23 projektu ustawy proponujemy wprowadzenie zapisu analogicznego do 

art. 13 ust. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, o treści: „Rzecznik odmawia ujawnienia 

nazwiska i innych danych osobowych skarżącego, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony 

wolności, praw i interesów jednostki”. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której w przypadku 

naruszeń w hodowli przemysłowej zwierząt pracownik odstępuje od ich zgłoszenia w obawie 

przed poniesieniem potencjalnych konsekwencji zawodowych. 

Nalegamy również, analogicznie do unormowania zawartego w art. 22 ustawy 

o  Rzeczniku Praw Obywatelskich: „Rzecznik, za zgodą Sejmu, może ustanowić swoich 



 

kontakt@greenrev.org | Giordana Bruna 34 / skrytka 5, 02-523 Warszawa, Polska 

KRS 0000521182 | NIP 5213677634 | REGON 147376122 

 

pełnomocników terenowych”, wprowadzić uprawnienie Rzecznika Praw Zwierząt do 

ustanawiania pełnomocników terenowych za zgodą Sejmu. Pełnomocnicy terenowi ustanawiani 

dla określonego terytorium państwa pozwolą Rzecznikowi sprawnie realizować ustawowe 

obowiązki oraz umożliwią zbadanie każdej sprawy na miejscu. W corocznych Informacjach 

o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw 

człowieka i obywatela wskazuje się na to, że biura terenowe dzięki zakorzenieniu w regionie 

mogą lepiej rozpatrywać skargi kierowane lokalnie. Obywatelom łatwiej jest zwrócić się do 

lokalnego przedstawiciela Rzecznika niż do instytucji centralnej oddalonej setki kilometrów od 

ich miejsca zamieszkania. Naszym zdaniem w przypadku powołania Rzecznika Praw Zwierząt 

ustanawianie takich pełnomocników terenowych jest niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania organu, w tym do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie wiedzy 

o przedmiocie i zakresie działalności Rzecznika Praw Zwierząt. 

Dodatkowo proponujemy umocowanie Rzecznika Praw Zwierząt do stworzenia Rady do 

Spraw Zwierząt – organu opiniodawczo-doradczego składającego się z ekspertów i ekspertek 

w dziedzinie praw zwierząt powoływanych w ramach konsultacji z organizacjami społecznymi 

działającymi w tym obszarze. Uważamy, iż regulacje dotyczące ochrony praw zwierząt 

niewystarczająco chronią żywe istoty - zespół zrzeszony w ramach Rady mógłby w znaczący 

sposób wspomagać bieżącą działalność Rzecznika w tworzeniu odpowiednich projektów 

regulacji oraz kampanii społecznych oddziałujących na opinię publiczną. 

Mając na uwadze powyższe, apelujemy o wprowadzenie niezbędnych - naszym  

zdaniem - zmian do projektu ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt, mając na uwadze cel 

stworzenia instytucji, która w sposób rzetelny i kompetentny, przy wykorzystaniu odpowiednich 

instrumentów prawnych zadba o prawa zwierząt i dalsze rozszerzanie ich ochrony w ramach 

prawa stanowionego. 

 

 

 


