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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 07.04.2014 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

w Warszawie

sygn. akt II OSK 622/13

Skarga na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 pkt 6, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 17.06.2004 r. o skardze

na  naruszenie  prawa  strony  do  rozpoznania  sprawy  w  postępowaniu  przygotowawczym

prowadzonym  lub  nadzorowanym  przez  prokuratora  i  postępowaniu  sądowym  bez

nieuzasadnionej  zwłoki,  Stowarzyszenie  Obrona  Zwierząt,  KRS  0000292939,  organizacja

pożytku  publicznego,  której  statutowym  celem  działania  jest  ochrona  zwierząt,  uczestnik

postępowania na prawach strony przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, sygn.

akt II SA/Łd 841/12,  wnosi skargę na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem

Administracyjnym w sprawie sygn. akt II OSK 622/13.

Skarżący  wnosi  o  stwierdzenie  przewlekłości  postępowania  w  sprawie,  której  skarga

dotyczy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 6 ust. 3 w/w ustawy, skarżący wnosi o zasądzenie na jego

rzecz sumy pieniężnej w wysokości 3.000 zł na realizację celów statutowych.



Okoliczności uzasadniające żądanie:

• W dniu 20.11.2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok w sprawie

sygn.  akt  II  SA/Łd 841/12.  Wyrok ten uchylał  postanowienia  Powiatowego Lekarza

Weterynarii w Łodzi i Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi, zgodnie

z żądaniem skarżącego.

• W dniu  30.01.2013  r.,  Łódzki  Wojewódzki  Lekarza  Weterynarii  w  Łodzi  złożył  do

Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną na powyższy wyrok.

• Do  dzisiaj,  tj.  07.04.2014  r.,  Naczelny  Sąd  Administracyjny  nie  rozpatrzył  skargi

kasacyjnej organu administracji, ani nie wyznaczył terminu posiedzenia w tej sprawie.

Zaskarżony  przez  organ  administracyjny  wyrok  Wojewódzkiego  Sądu

Administracyjnego w Łodzi jest bardzo istotnym ze względu na prawną  ochronę  zwierząt  i

ważnym przyczynkiem do walki z fikcyjnym nadzorem weterynaryjnym nad schroniskami dla

bezdomnych  zwierząt.  Niestety,  od  prawie  półtora  roku  jest  on  nieprawomocny,  a  brak

ostatecznego  rozstrzygnięcia  tej  sprawy  jedynie  utwardza  patologię  działania  Inspekcji

Weterynaryjnej i konsekwentnie pogarsza poziom ochrony prawnej bezdomnych zwierząt. Jest

to sytuacja niepożądana, również ze względu na uporczywe i jak dotychczas bezkarne łamanie

prawa przez Inspekcję Weterynaryjną. Podkreślenia wymaga, iż sprawa ta nie dotyczy praw i

obowiązków  pojedynczego,  konkretnego  obywatela,  ale  odnosi  się  do  całego  systemu

prawnego ochrony zwierząt w Polsce, a tym samym praw i obowiązków wielu podmiotów i

instytucji  i  choćby  z  tego  powodu  nie  zasługuje  na  tak  przewlekłe  procedowanie  przez

Naczelny Sąd Administracyjny.

Skarżący wnosi o zwolnienie z opłaty 100 zł od niniejszej skargi. Stowarzyszenie jest

organizacją  społeczną,  której  statutowym celem jest  ochrona  zwierząt,  a  działalność  swoją

finansuje jedynie z ofiarności publicznej. Wszelkie działania skarżącego wynikają z dbałości o

interes publiczny oraz transparentność prawa i jego należyte stosowanie przez organy władzy.

Ta aktywność pochłania wszystkie skromne środki, jakimi dysponuje skarżący.


