Warsztaty – w obronie praw zwierząt
Prowadząca: Karolina Kuszlewicz
Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i
przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach stanowienia
prawa na przykładzie ustawy o ochronie zwierząt.
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in.:
• najważniejszych zasadach wynikających z ustawy o ochronie zwierząt z uwzględnieniem jej
miejsca w systemie prawa;
• jakie są czyny zabronione przeciwko zwierzętom określone w ustawie o ochronie zwierząt;
•

jak odróżniać przestępstwa od wykroczeń i jaka jest proceduralna ścieżka reagowania w obu
sytuacjach;

•

jak reagować, jak dokonywać zgłoszenia czynu zabronionego, jak go dokumentować oraz
jakie mają prawa jako przedstawiciele organizacji pozarządowych w postępowaniu karnym o
ochronie zwierząt;

•

jakie są kwestie formalno-prawne ram interwencji podejmowanych na podstawie ustawy o
ochronie zwierząt- odbiór zagrożonego zwierzęcia.

Program warsztatów
19.10.2019
I. MODUŁ TEORETYCZNY – 09.00-12.00
1. Wprowadzenie
a) Informacje o projekcie, w ramach którego odbywa się warsztat (prezentacja)
b) Informacje o warsztacie i jego celach
2. Przedstawienie uczestników i wspólne ustalenie zasad obowiązujących podczas warsztatów
3. Proces stanowienia prawa
a) Rodzaje aktów prawnych i ich hierarchia
b) Podmioty wpływające na proces tworzenia prawa
4. Sposoby wpływania na proces tworzenia prawa
a) Konsultacje społeczne i publiczne
b) Lobbing
c) Rzecznictwo
Przerwa kawowa – 10.45-11.00.

II. MODUŁ PRAKTYCZNY część pierwsza – 12.00-16:00
1. Podstawy do działania na rzecz zwierząt – wartości stojące za działania prawnymi.
2. Poziom prawnej ochrony zwierząt w Polsce – dane statystyczne.
3. Ustawa o ochronie zwierząt – miejsce w systemie źródeł prawa.
4. Status prawny zwierzęcia w polskim prawie.
5. Grupy zwierząt objęte ochroną ustawową – zakres stosowania ustawy o ochronie zwierząt.
6. Prawne zasady postępowania z poszczególnymi grupami zwierząt, z uwzględnieniem
zwierząt nieoczywistych jak ryby i ptaki.
7. Kompetencje organizacji pozarządowej w sprawach z zakresu ochrony zwierząt.
8. Najważniejsze zasady ustawy o ochronie zwierząt. Jak w praktyce korzystać z
zasady humanitarnego traktowania każdego zwierzęcia (art. 5 uoz)?
9. Sprawca i ofiara w sprawach z ustawy o ochronie zwierząt.
10. Przestępstwa przeciwko zwierzętom: w jaki sposób reagować, gdy mamy do czynienia
z podejrzeniem popełnienia przestępstwa?
11. Zasady gromadzenia dowodów w sprawie – jak wygląda inicjatywa dowodowa po
stronie organizacji?
Przerwa obiadowa 13.00-13.30
20.10.2019
III. MODUŁ PRAKTYCZNY część druga – 09:00-13:30
1. Postępowanie przed organami ścigania – jak formułować zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa? Czy można zgłosić je anonimowo? Jakie dowody mają znaczenie dla
spraw związanych z ochroną zwierząt?
2. Wykroczenia przeciwko zwierzętom – czy mandaty karne są skutecznym narzędziem
poprawy losu zwierząt? Jak odróżniać wykroczenia od przestępstw?
3. Administracyjny odbiór zwierzęcia – tryb podstawowy i interwencyjny.
4. Jak prawidłowo od strony formalno -prawnej przeprowadzić interwencję w obronie
zagrożonego zwierzęcia?
5. Rola władzy samorządowej w ochronie zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem.
6. Najczęstsze błędy w orzekaniu w postępowaniu administracyjnym i karnym na podstawie uoz
– jak sobie z nimi radzić?
7. Zbieg przepisów ustawy o ochronie zwierząt z przepisami innych aktów prawnych
(ustawa ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, Prawo łowieckie).
8. Baza aktów prawnych – gdzie i jak szukać aktualnych przepisów?
Przerwa obiadowa 13.00-13.30

IV. MODUŁ PRAKTYCZNY część trzecia – 13.30-16:00
1. Omówienie aktualnego stanu ustawy o ochronie zwierząt.
2. Omówienie i wskazanie barier w stosowaniu ustawy.
3. Udział społeczny w stanowieniu prawa:
a. planowanie działań rzeczniczych w odniesieniu do ustawy (praca w grupach),
b. prezentacje grup,
c. krytyczna refleksja nad zaproponowanymi zmianami,
4. Wskazanie szans i zagrożeń (analiza SWOT)
a. odrzucenie nierealnych postulatów,
b. rozwinięcie postulatów konstruktywnych,
c. podział zadań w ramach dalszych działań rzeczniczych.
5. Zakończenie warsztatów.
Przerwa kawowa – 15.00-15.15

