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Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw 
w związku z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt w Olkuszu 

w latach 2006-2008 
 
1.  Burmistrz Olkusza zaniechał swoich obowiązków wydając w 2006 r. zezwolenie na prowadze-
nie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Olkuszu. Nie określił w zezwoleniu obszaru działalno-
ści schroniska ani wymagań jakościowych dla świadczonych gminom usług zapewniania bezdom-
nym zwierzętom opieki. Wydając zezwolenie bez w.w. określeń naruszył art. 9 ust. 1, pkt 2 i 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, 
poz. 622 z późn. zm.). Burmistrz zaniechał także należytej kontroli nad działalnością będącą 
przedmiotem zezwolenia, przewidzianej w art. 8 b w.w. ustawy. 
 
Rezultatem tych zaniechań było znęcanie się nad zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwie-
rząt w Olkuszu, gdzie doszło do przepełnienia schroniska – głównie zwierzętami z innych gmin. 
Przepełnienie to, przekraczające możliwości zapewnienia opieki, powodowało utrzymywanie zwie-
rząt w niewłaściwych warunkach, tj. w stanie rażącego niechlujstwa, a także powodowało nieznany 
los zwierząt, co ma znamiona czynu porzucania zwierząt przez osobę zobowiązaną do opieki nad 
nimi. 
 
Zaniechania Burmistrza Olkusza spowodowały szkodę dla interesu publicznego, wyrażającego się 
ustawowym zadaniem gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki (art. 11 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz. U. 2003, nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). Zaniechania 
Burmistrza spowodowały w szczególności szkodę dla Miasta Olkusza, które w momencie za-
mknięcia schroniska, stało się odpowiedzialne za los zgromadzonych tam zwierząt, pochodzących 
w większości z innych gmin. 
 
Na okoliczność znęcania się nad zwierzętami w schronisku w Olkuszu przez utrzymywanie ich w 
stanie rażącego niechlujstwa, wnosimy o przesłuchanie działaczy Fundacji „Pro Animals - na po-
moc zwierzętom” z Chrzanowa: 

• Jolanta Racka, ( ... ), 
• Urszula Sołtysik ( ... ), 
• Inga Siemek ( ... ), 
• Ewelina Głowacz (... ). 



Na okoliczność nieznanego losu zwierząt, załączamy kopię raportu z kontroli schroniska przez Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii, podającego nie bilansujące się dane o przepływie zwierząt w 2007 
roku (brak 134 psów). 
 
2. Burmistrz Olkusza przekroczył swoje uprawnienia wydając temu samemu podmiotowi równole-
głe zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na 
podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Działalność 
taka, wedle jej określenia zawartego w art. 3 ust. 2, pkt. 5 w.w. ustawy, wymaga wskazania odręb-
nych przepisów, wedle której będzie prowadzona, czego Burmistrz nie uczynił. Udzielił zatem ze-
zwolenia na działalność nie uregulowaną przepisami prawa i nie poddającą się żadnemu nadzorowi 
z jego strony. Wydanie blankietowego zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami 
oznaczało – w tych konkretnych okolicznościach – wyraźne przyzwolenie Burmistrza na usuwanie 
zagrożenia za strony bezdomnych zwierząt przez doprowadzanie ich do śmierci lub ich porzucanie, 
w ramach zorganizowanej działalności za pieniądze wielu okolicznych gmin i pod pozorem prowa-
dzenia schroniska w Olkuszu, zapewniającego zwierzętom opiekę. 
 
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu, będąc zobowiązany do nadzoru weterynaryjnego nad 
działalnością schroniska, zaniedbywał tego nadzoru i poświadczał nieprawdę w raportach z kontroli 
schroniska, biernie raportując nie bilansujące się obroty schroniska w 2007 roku, dotyczące 134 
psów, których los jest nieznany. Powiatowy Lekarz Weterynarii zaniechał zastosowania środków 
nadzoru przeciw przepełnieniu schroniska, którego pojemność sam wyznaczył, a także wobec nie 
spełniania przez to schronisko wymagań weterynaryjnych, co odkrył dopiero po ośmiu latach jego 
nadzorowania. 
 
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu, będąc zobowiązany do nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt przez gminy (art. 34a ustawy o ochronie zwierząt) i wyrażania zgo-
dy na podejmowanie przez nie wyłapywania (art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt)  zaniedbał 
tych obowiązków i dopuszczał do nielegalnego wyłapywania bezdomnych psów w gminach i 
umieszczania w przepełnionym w schronisku w Olkuszu. W roku 2006 jedynie mniejszość gmin (9 
z 22) wysyłających zwierzęta do schroniska w Olkuszu robiła to legalnie, tzn. na podstawie wyma-
ganej ustawą uchwały rady gminy w tej sprawie.  
 
5. Rafał Pałka, właściciel schroniska, transportował psy niezdolne do transportu, co stanowi prze-
stępstwo określone w art. 37b ust. 1, pkt. 4 ustawy o ochronie zwierząt, w związku z art. 3, pkt. "b" 
Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt pod-
czas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE 
oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L z  05.01.2005, str. 1) oraz w związku z za-
łącznikiem I. ust. 2 definiującym zdolność zwierząt do transportu. Potwierdza to wypowiedź Rafała 
Pałki przytoczona w "Przeglądzie Olkuskim" z 9 stycznia 2009, gdy tłumacząc stan zwierząt pod 
swoją opieką mówi on, że "trzeba pamiętać, ze psy trafiają do nas niekiedy w strasznym stanie, 
chore, poranione."  W aktualnym stanie prawnym, zwierzęta ranne i znajdujące się w "strasznym" 
stanie nie mogą być wyłapywane, transportowane i umieszczane w schronisku w ramach komer-
cyjnych usług, lecz powinny być transportowane bezpośrednio na zakładów leczniczych dla zwie-
rząt celem udzielenia im pomocy. Opieka weterynaryjna w schronisku dotyczy profilaktyki i opieki 
nad zwierzętami zasadniczo zdrowymi, bo schronisko nie jest zakładem leczniczym dla zwierząt. 
 
Odnośnie czynów określonych w pkt. 1-5 wnosimy o szczegółowe zbadane dokumentacji schroni-
ska za okres 2006-2008 pod względem stanu zdrowia i losów zwierząt, w tym: 

• kompletności, ciągłości i rzetelności wykazu zwierząt w celu wyjaśnienia nie bilansujących 
się stanów zwierząt, 



• rejestru zwierząt uśmierconych i padłych z uwzględnieniem przyczyn podanych przez leka-
rza weterynarii, 

• zweryfikowanie rozchodu zwierząt ze schroniska przez odpytanie osób które adoptowały 
zwierzęta lub odebrały własne zwierzęta, 

• zbadanie dokumentacji nadzoru ze strony Burmistrza i Powiatowego Lekarza Weterynarii 
pod względem jej rzetelności. 

 
6. Funkcjonariusze dziesiątków gmin zlecali wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie 
ich w schronisku w Olkuszu bez wymaganej podstawy prawnej w postaci uchwały rady gminy o 
jakiej mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Zawieranie takich umów było z ich strony 
przekroczeniem uprawnień. 
 
7. W zakresie, w jakim gminy współpracowały ze schroniskiem w Olkuszu na podstawie podjętych 
uchwał, wnosimy o zbadanie treści tych uchwał i wystąpienie o stwierdzenie ich nieważności, 
zgodnie z art. 5 ustawy o prokuraturze, z powodu ich wad prawnych: 
 

• powielania treści rozporządzenia o wyłapywaniu zwierząt, 
• braku określenia o dalszym postępowaniu ze zwierzętami, w przypadku, gdy nie odebrał ich 

właściciel, 
• braku wskazania schroniska w jakim mają być umieszczone wyłapane zwierzęta, 
• powierzania wyłapywania w celu zapewnienia zwierzętom opieki podmiotowi posiadają-

cemu zezwolenie na działanie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, czyli w 
innym, a nawet przeciwstawnym celu niż zapewnienie im opieki (np. uchwała gminy Bu-
kowno i gminy Skała). 

• utożsamieniu zwierząt "biegających samopas" z bezdomnymi, przez co gminy uchylają się 
od obowiązku ustalania właściciela zwierzęcia, wynikającego z ustawowej definicji zwie-
rząt bezdomnych. 

 

 
 
 

 


