
Rusza e-learning dla przedstawicieli i przedstawicielek wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i Policji! 

Fundacja Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż opracowały bezpłatną platformę e-

learningową „Zwierzęta i prawo” (https://zwierzetaiprawo.org) dla przedstawicieli i przedstawicielek wymiaru 

sprawiedliwości, Policji, organizacji społecznych, prawników i dziennikarzy. Wszyscy chętni przedstawiciele i 

przedstawicielki tych zawodów mogą zdobyć, uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu prawnej ochrony 

zwierząt. Dzięki kursowi e-learningu bez wychodzenia z domu mogą nabyć wiedzę niezbędną do efektywnego 

egzekwowania zapisów Ustawy o ochronie zwierząt i merytorycznego mówienia o humanitarnej ochronie zwierząt w 

swojej codziennej pracy.

Kurs e-learningowy koncentruje się na praktycznym stosowaniu wiedzy i jest dostosowany do specyficznych 

potrzeb różnych grup zawodowych. Każdy z 3 kursów przeznaczony dla konkretnej grupy zawodowej ma wygodną 

formę materiałów do samodzielnego studiowania i kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Wyniki monitoringu opublikowane w raporcie „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?” wskazały szereg 

niepokojących tendencji m.in. umarzania większości spraw już na poziomie prokuratury rejonowej (zaledwie 19% 

trafiało do sądu), orzekania kar w zawieszeniu (aż w 86% spraw o przemoc wobec zwierząt), czy zwalniania 

sprawców od zapłaty kosztów i opłat sądowych. Aby to zmienić, należałoby poprawić zapisy Ustawy o ochronie 

zwierząt, co postulują obie organizacje i dotrzeć do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, 

którzy w swojej codziennej pracy mogą sprawić, by naruszenia przepisów dotyczących humanitarnej ochrony 

zwierząt były stanowczo karane, tak by społeczeństwo czuło się bezpieczne i miało pewność, że sprawcy nie 

pozostają bezkarni. Całe społeczeństwo ponosi bowiem koszty społeczne braku lub niepełnego wykonania kar, co 

objawia się m.in. niskim poczuciem bezpieczeństwa społecznego obywateli oraz brakiem zaufania względem 

wymiaru sprawiedliwości i Policji. 

Od osób pracujących w Policji, prokuraturach i strukturach wymiaru sprawiedliwości zależy los zwierząt i 

sprawiedliwość – bezpłatna platforma e-learningowa może pomóc im w codziennej pracy, a także umożliwić 

skuteczną ochronę zwierząt i egzekucję prawa.
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