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Regulamin 
Krajowego Inspektoratu 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce 
 

Zgodnie z § 10  Statutu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce 
 
 
 

Organizacja Inspektoratu TOZ 
 

§1 
1. Krajowy Inspektorat TOZ w Polsce stanowią Krajowy Inspektor oraz podlegli mu etatowi i 

nieetatowi inspektorzy jednostek organizacyjnych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w 
Polsce, zwanej dalej TOZ. 

2. Krajowy Inspektorat TOZ działa w ramach struktur organizacyjnych Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami w Polsce.  
 

§2 
 
 Inspektorami jednostek organizacyjnych TOZ są: 
1.  Krajowy Inspektor TOZ  
2.  Okręgowi Inspektorzy TOZ działający na terenie właściwego Okręgu tj. 
     - Starszy Inspektor Okręgowy TOZ  
     - Inspektor Okręgowy TOZ  
3. Oddziałowi Inspektorzy TOZ działający na terenie właściwego Oddziału tj. 

- Starszy Inspektor Oddziałowy TOZ 
- Inspektor Oddziałowy  

 
§3 

 
1. Na szczeblach organizacyjnych Inspektoratu TOZ powołuje się Inspektora do spraw 

kontroli dobrostanu zwierząt:  
 - Okręgowego Inspektora Kontroli Dobrostanu Zwierząt działającego na terenie całego lub 

wyznaczonej części Okręgu  
- Oddziałowego Inspektora Kontroli Dobrostanu Zwierząt działającego na terenie całego lub 

części Oddziału TOZ  
 

§4 
 
1. Krajowy Inspektor TOZ działa na terenie całego kraju i jest przełożonym wszystkich 

inspektorów Towarzystwa. Bezpośrednio podlegają mu wszyscy St. Inspektorzy 
Okręgowi. 

2. ST. Inspektor Okręgowy TOZ jest przełożonym wszystkich inspektorów na terenie 
wyznaczonego mu okręgu. Bezpośrednio podlegają mu wszyscy Inspektorzy Okręgowi 
oraz St. Inspektorzy Oddziałowi. Działa na terenie okręgu wyznaczonego przez Zarząd 
Główny TOZ. 

3. Inspektor Okręgowy TOZ jest przełożonym inspektorów w przydzielonych mu oddziałach. 
Bezpośrednio podlegają mu St. Inspektorzy Oddziałowi, którzy zostali mu 
podporządkowani. Teren działania obejmuje część okręgu określonego przez Krajowego 
Inspektora TOZ w uzgodnieniu ze St. Inspektorem Okręgowym TOZ.  

4. St. Inspektor Oddziałowy jest bezpośrednim przełożonym wszystkich inspektorów 
oddziałowych w Oddziale Towarzystwa, który został mu przydzielony. Teren działania 
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wyznacza Krajowy Inspektor TOZ na wniosek St. Inspektora Okręgowego i obejmuje on 
część terytorium okręgu TOZ. 

 
§5 

 
1. Inspektorów jednostek organizacyjnych TOZ w Polsce powołuje Zarząd Główny TOZ w 

Polsce na wniosek Krajowego Inspektora po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych St. 
Inspektorów Okręgowych TOZ i po konsultacji z Zarządem właściwej jednostki 
organizacyjnej Towarzystwa. 
- Inspektorów Okręgowych TOZ powołuje się spośród Inspektorów TOZ przynależnych 

do danego Okręgu TOZ, na wniosek St. Inspektora Okręgowego TOZ oraz po 
pozytywnej opinii Krajowego Inspektora TOZ w uzgodnieniu z właściwym miejscowym 
Zarządem Okręgu TOZ  

- Inspektorów Oddziałowych TOZ powołuje się spośród Inspektorów przynależnych do 
właściwego Oddziału TOZ na wniosek St. Inspektora Okręgowego TOZ po pozytywnej 
opinii Krajowego Inspektora i uzgodnieniu z właściwym miejscowym Zarządem 
Oddziału TOZ 

2. Na inspektora TOZ może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki: 
 - posiada pełne prawa cywilne i obywatelskie. 
 - jest członkiem TOZ. 
 - posiada przynajmniej średnie wykształcenie. 
 - posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 
 - nie była karana za przestępstwa pospolite.  
 - ukończyła szkolenie inspektorskie. 
 - złożyła egzamin przed właściwą komisją na inspektora Towarzystwa. 

3. Zarząd Główny TOZ może odwołać inspektora jednostki organizacyjnej Towarzystwa na 
wniosek Inspektora Krajowego po zasięgnięciu opinii właściwego przełożonego oraz 
skonsultowaniu z właściwym organem terenowym Towarzystwa. 

4. Inspektor może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji do Zarządu Głównego poprzez 
swojego bezpośredniego przełożonego zachowując drogę służbową. Do czasu rozpatrzenia 
rezygnacji Krajowy Inspektor TOZ wyznacza osobę czasowo pełniącą obowiązki na tym 
stanowisku. 

 
§6 

 
1. Krajowy Inspektor TOZ kieruje działalnością Inspektoratu TOZ poprzez wydawanie 

zarządzeń i poleceń oraz formułowanie wytycznych zgodnie z określonymi zadaniami dla 
podległych mu inspektorów. Krajowy Inspektor TOZ może podjąć wszelkie czynności 
należące do zadań Inspektoratu lub zlecić ich wykonanie podległym mu inspektorom. 

2. St. Inspektor Okręgowy TOZ kieruje działalnością Inspektoratu TOZ na terenie 
właściwego mu Okręgu TOZ poprzez wydawanie zarządzeń i poleceń oraz formowaniem 
wytycznych zgodnie z określonymi zadaniami dla podległych mu Inspektorów TOZ. 

3. Na terenie swojego Okręgu St. Inspektor Okręgowy TOZ może podejmować wszelkie 
czynności należące do zadań inspektoratu. 

4. Inspektor Okręgowy TOZ kieruje działalnością Inspektoratu TOZ na wyznaczonym terenie 
swojego Okręgu poprzez wydawanie poleceń oraz formowania wytycznych zgodnych z 
określonymi zadaniami dla podległych mu inspektorów. Na wyznaczonym terenie swojego 
okręgu Inspektor Okręgowy TOZ może podejmować wszelkie czynności należące do 
zadań inspektoratu. 

5. St. Inspektor Oddziałowy Towarzystwa kieruje działalnością Inspektoratu TOZ na terenie 
wyznaczonym przez bezpośredniego przełożonego poprzez wydawanie poleceń oraz 
formowanie wytycznych zgodnych z określonymi zadaniami dla podległych mu 
inspektorów. Na wyznaczonym terenie St. Inspektor Oddziałowy może podejmować 
wszelkie czynności należące do zadań inspektoratu. 
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6. Inspektorzy Oddziałowi Towarzystwa podejmują wszelkie czynności należące do zadań 
Towarzystwa na wyznaczonym terenie. 

7. Każdy Inspektor na każdym szczeblu organizacyjnym nie zgadzający się z poleceniami 
wydanymi przez przełożonego, może zażądać przekazania ich na piśmie a następnie 
odwołać się od nich do przełożonego Inspektora, który wydał to polecenie wypadku, gdy 
narażone jest bezpośrednio dobro zwierzęcia lub człowieka musi wykonać polecenie.  

8. Każdy Inspektor za zgodą swojego przełożonego Inspektora TOZ po skoordynowaniu 
działań z Krajowym Inspektorem może podjąć działania służbowe poza przydzielonym 
terenem. 

 
§7 

 
1. Wszyscy Inspektorzy TOZ działający w Krajowym Inspektoracie TOZ podlegają 

wyłącznie swoim przełożonym tzn. właściwym inspektorom TOZ. Prezes właściwego 
Okręgu lub Oddziału TOZ może zlecić działanie interwencyjne lub inne czynności 
służbowe określone w Regulaminie Inspektora TOZ inspektorom Towarzystwa 
pracującym w jego jednostce terenowej po uprzednim skonsultowaniu zlecenia z 
przełożonym Inspektora.   

2. Decyzja o zwolnieniu etatowego Inspektora TOZ podjęta przez właściwy Zarząd Okręgu 
lub Oddziału TOZ musi zostać uprzednio skonsultowana z St. Inspektorem Okręgowym 
TOZ i przekazana do zaopiniowania przez Inspektora Krajowego TOZ.  

 
Wyróżnienia 

 
§8 

 
1. Inspektorzy Towarzystwa mogą otrzymywać następujące nagrody i wyróżnienia:  

- pochwała z wpisaniem do akt, 
- dyplom uznania Inspektoratu Oddziałowego,  
- dyplom uznania Inspektoratu Okręgowego, 
- dyplom uznania Krajowego Inspektoratu, 
- dyplom Zarządu Głównego TOZ w Polsce,  
- awans na wyższy stopień funkcyjny. 

2. Wszystkie wyróżnienia przyznawane są na wniosek Krajowego Inspektora TOZ                 
St. Inspektora Okręgowego TOZ lub Zarząd Główny TOZ w Polsce.  

3. Inspektor TOZ nie może przyjmować jakiegokolwiek wynagrodzenia oraz upominków 
poza przewidzianymi niniejszym regulaminem wyróżnieniami.  

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna 
 

§9 
 
1. Inspektor TOZ odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za nie 

respektowanie statutu Towarzystwa, regulaminu Inspektoratu, przepisów prawa oraz 
zarządzeń i poleceń wydanych przez przełożonego w ramach zadań inspektoratu. 

2. Inspektorzy Towarzystwa mogą otrzymywać następujące kary dyscyplinarne za uchybienia 
w pracy Inspektora TOZ lub ciężkie naruszenie dyscypliny pracy Inspektora TOZ: 
- upomnienie ustne. 
- upomnienie z wpisaniem do akt. 
- naganę na piśmie.  
- zawieszenie w czynnościach służbowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
- odwołanie inspektora ze stanowiska i przeniesienie go na niższe stanowisko funkcyjne. 
- pozbawienie inspektora uprawnień. 
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3. Kary dyscyplinarne upomnienie ustne, upomnienie z wpisaniem do akt oraz naganę 
wymierza przełożony. Ukaranemu przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty 
wymierzenia kary do przełożonego Inspektora, który wymierzył karę, zachowując drogę 
służbową. Inspektor, do którego trafiło odwołanie, musi przesłać je z uzasadnieniem w 
ciągu 7 dni do swojego przełożonego. 

4. Karę zawieszenia w czynnościach służbowych może wymierzyć Krajowy Inspektor TOZ 
na wniosek bezpośredniego przełożonego Inspektora TOZ z zachowaniem drogi 
służbowej. Kara ta nie może być dłuższa niż sześć miesięcy. Ukarany może odwołać się od 
wymierzonej kary do Zarządu Głównego TOZ w ciągu 14 dni zachowując drogę służbową 
odwołania. Na wniosek bezpośredniego przełożonego karę Krajowy Inspektor TOZ może 
skrócić. 

5. Karę odwołania ze stanowiska Inspektora TOZ może wymierzyć Zarząd Główny TOZ na 
wniosek St. Inspektora Okręgowego TOZ i zatwierdzeniu przez Krajowego Inspektora 
TOZ. Ukarany może odwołać się od wymierzonej kary do Zarządu Głównego TOZ             
z prośbą o ponowne rozpatrzenie w ciągu 14 dni zachowując drogę służbową odwołania. 
Odrzucenie zażalenia przez Zarząd Główny TOZ nie podlega powtórnemu zaskarżeniu.  

6. Karę pozbawienia uprawnień może wymierzyć Zarząd Główny TOZ na wniosek 
Krajowego Inspektora TOZ po zaopiniowaniu przez wszystkich przełożonych ukaranego 
Inspektora. Ukarany może odwołać się od wymierzonej kary do Zarządu Głównego             
z prośbą o ponowne rozpatrzenie w ciągu 14 dni zachowując drogę służbową. 

7. Za wykroczenia statutowe oprócz kar zawartych w Regulaminie Inspektor może ponieść 
odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie ze Statutem TOZ. 

 
Stopnie i funkcje Inspektora TOZ 

 
§10 

 
1. Stopnie Inspektorskie w ramach struktury organizacyjnej TOZ związane są z pełnionymi 

funkcjami inspektorów i do nich są przypisane. 
2. W wypadku zmian stanowiska służbowego automatycznie zmienia się stopień inspektorski. 
3. Ustanawia się następujące stopnie inspektorskie i ich oznaczenia: 

- Krajowy Inspektor TOZ                         - dwie belki i dwie gwiazdki              II**                
- St. Inspektor Okręgowy  TOZ                   - jedna belka i dwie gwiazdki            I** 
- Inspektor Okręgowy                                -  jedna belka jedna gwiazdka             I* 
- Inspektor Okręgowy do spraw kontroli      - jedna belka i jedna gwiazdka            I* 
- St. Inspektor Oddziałowy                           - dwie gwiazdki                                   ** 
- Inspektor Oddziałowy                                - jedna gwiazdka                                  * 
- Inspektor Oddziałowy do spraw kontroli   - jedna gwiazdka                                  * 

 
4. Inspektor legitymuje się legitymacją służbową oraz identyfikatorem Inspektora TOZ 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu, które musi posiadać podczas interwencji lub 
kontroli. 

5. Inspektor występujący podczas wykonywania czynności służbowych może występować w 
umundurowaniu galowym lub interwencyjnym. Zasady użycia i postępowania z 
umundurowaniem określone zostaną w załączniku nr 3 do Regulaminu. 
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Zadania Inspektoratu TOZ 
 

§11 
 

1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu 
oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 
21.08.1997 r. oraz przepisach wykonawczych do ustawy. 

2. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi tworzeniu 
prawa oraz wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę zwierząt. 

3. Podejmując działania dotyczące wszelkich przypadków znęcania się nad Zwierzętami i 
czynne w nich uczestniczenie. 

4. Krzewienie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt. 
5. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, których statutowym celem jest 

ochrona zwierząt w zakresie realizacji zadań inspektorskich. 
 
 

§12 
 
Zadania określone w § 9 Krajowy Inspektor TOZ i podlegli mu Inspektorzy TOZ wykonują 
poprzez: 
 
1.  Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do 

których upoważnia inspektora obowiązujące prawo. 
2.  Inicjowanie wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi działań mających 

polepszyć egzekwowanie prawa dotyczącego zwierząt oraz rozwój Inspektoratu TOZ.  
3.  Współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz Izbą Celną w ujawnianiu i ściganiu 

sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom. 
4.  Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli dobrostanu 

zwierząt i przestrzegania przepisów i rozporządzeń ustawy o ochronie zwierząt.  
5.  Kontrolę dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu i transporcie 
6. Podejmowanie działań umożliwiających wykrycie sprawców przestępstw i wykroczeń 

dotyczących zwierząt. 
7.  Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjecie czynności zmierzających do 

wykrycia i ukarania sprawców, o których mowa w pkt.5 
8.  Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi. 
9.  Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt 
10.Branie udziału oraz organizowanie wszelkich narad, konferencji dotyczących ochrony 

zwierząt w zakresie działania Inspektoratu TOZ.  
11.Organizowanie rekrutacji inspektorów oraz inicjowanie nowych ośrodków Inspektoratu 

TOZ na terenie właściwych województw w RP oraz Okręgów TOZ.  
12.Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów 

związanych z realizacją przepisów ustawy o ochronie zwierząt przez Inspektorat TOZ. 
 

§13 
 
1. Inspektor jest zobowiązany do podejmowania działań określonych w Regulaminie 

bezzwłocznie kierując się zasadą bezstronności obiektywizmu i poszanowania prawa. 
2. Inspektor przy wykonywaniu swoich czynności służbowych jest osobą niezależną, 

kierująca się tylko zasadami prawnymi, statutowymi i regulaminowymi oraz wytycznymi 
przełożonego. 

3. Dokumentację działania Inspektorów Towarzystwa opracuje w specjalnym rozporządzeniu 
Krajowy Inspektor TOZ. 
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§14 
 
1. Krajowy Inspektor określi zasady podejmowania interwencji oraz zasady 

sprawozdawczości dla podległych Inspektorów w załączniku nr 1. 
2. Krajowy Inspektor opracuje sposoby rekrutacji inspektorów oraz wdroży je do realizacji w 

załączniku nr 2. 
3. Krajowy Inspektor opracuje wzór legitymacji oraz zasady jej użytkowania, pieczątek oraz 

odznaki inspektorskiej i określi je w załączniku nr 3 
4. Krajowy inspektor opracuje wzór umundurowania i określi zasady jego użytkowania w 

załączniku nr 4  
5. Krajowy Inspektor opracuje zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach i po 

uszczegółowieniu ich z zainteresowanymi i ich przełożonymi zatwierdzi.  
 

§15 
 
Wszystkie zapisy dotyczące Oddziałów stosuje się analogicznie do Kół 
 

§16 
 
Zarząd Główny TOZ oraz Inspektor Krajowy TOZ określą w załączniku do Regulaminu nr 5 
sposoby finansowania zadań Krajowego Inspektoratu TOZ.  
 
         
 

Regulamin wchodzi w życie na podstawie uchwały nr 24/2003 Zarządu Głównego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z dnia 05.04.2003 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do  Regulaminu Krajowego Inspektoratu  Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

 
 
Na podstawie paragrafu 14 pkt. 1  Regulaminu Krajowego Inspektoratu TOZ ustanawia się 
następujące zasady  podejmowania interwencji oraz sprawozdawczości dla Inspektorów TOZ  

 
INTERWENCJE 

 
1. Zgłoszone przypadki są ewidencjonowane wyłącznie na kartach interwencji 
2. Karty interwencji są wpinane do odpowiednich segregatorów które gromadzone są 

rocznikami 
3. Zgłoszona sprawa winna być rozpatrzona bezzwłocznie i zakwalifikowana do dalszego 

postępowania  
4. Na wszelkie skargi zgłoszone na piśmie należy odpowiedzieć według przepisów KPA 
5. Należy poinformować każdą osobę która zgłosiła sprawę o sposobie załatwienia 

interwencji 
6. Sprawa zamknięta może być wznowiona o ile zajdą nowe okoliczności lub na wniosek 

Inspektora przełożonego. Należy zaznaczyć na karcie interwencji poprzedni numer tej 
interwencji  

7. Inspektor nie ma prawa ujawniać źródła informacji o sprawie 
8. Inspektor przełożony przydziela interwencje pozostałym Inspektorom a o ile nie jest 

obecny Inspektorzy pobierają interwencję według gradacji ważności 
9. Zgłoszenie anonimowe jest rozpatrywane w sprawach przestępstw określonych w art. 6 

ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt  
10.Upomnienie może być wysłane bez podjęcia wizji lokalnej wyłącznie w przypadkach 

absolutnego braku możliwości zebrania materiału dowodowego w sprawie  
11.Uczestniczenie w spawach karnych które prowadzi Inspektor w sądzie jest 

obowiązkowe 
12.Inspektor ma obowiązek zakończyć sprawę którą podjął 
13.W każdej interwencji dobro zwierzęcia musi być priorytetowe 
14.Interwencje załatwiane przez telefon muszą być także ewidencjonowane 
15.Decyzje w sprawie podjętej przez Inspektora są ostateczne poza wnioskami lub 

decyzją przełożonego Inspektora  
16.Interwencja nie rozpatrzona nie może zostać umorzona 
17.W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia zwierzęcia inspektor może zastosować 

szczególne środki działania  
 

 
 
 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
 

1.Inspektor Okręgowy TOZ oraz St. Inspektor Oddziałowy TOZ są zobowiązani do 05 
każdego miesiąca kalendarzowego pozyskać od podległych Inspektorów TOZ kartę 
raportu interwencji za miesiąc ubiegły i przesłać dane do St. Inspektora Okręgowego 
TOZ w terminie nieprzekraczalnym do 10 każdego miesiąca kalendarzowego.  

2.St. Inspektor Okręgowy TOZ ma obowiązek przesłać dane statystyki interwencji do 
Inspektora Krajowego w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 każdego miesiąca 
kalendarzowego.  

3.Inspektor Krajowy TOZ do dnia 20 każdego miesiąca kalendarzowego sporządza 
raport interwencji krajowych za ubiegły miesiąc kalendarzowy. 
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Na podstawie paragrafu 14 pkt. 2 Regulaminu Krajowego Inspektoratu TOZ ustanawia się 
następujące zasady rekrutacji w Inspektoracie TOZ  

 
REKRUTACJA  

 
1. Plan rekrutacji opracowuje dla Krajowego Inspektoratu TOZ Krajowy Inspektor dla właściwego 

obszaru działania St. Inspektor Okręgowy TOZ 
2. Rekrutacje przeprowadza się raz na kwartał br. opracowując plan i działania rekrutacji na miesiąc 

przed zakończeniem właściwego kwartału ( 4 rekrutacje rocznie)  
3. St. Inspektor Okręgowy TOZ w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji 

przedstawia jej plan właściwym  Zarządom Okręgu lub Oddziału TOZ na 15 dni przed 
rozpoczęciem właściwego kwartału.  

4. Tryb naboru kandydatów zostaje określony w paragrafie 3 pkt. 2 Regulaminu Krajowego 
Inspektoratu TOZ  

5. St. Inspektor Okręgowy TOZ może zlecić określone czynności o rekrutacji podległym 
Inspektorom Okręgowym TOZ  

6. Zarząd Okręgu lub Oddziału TOZ wyznacza właściwego członka  Zarządu do współpracy z         
St. Inspektorem Okręgowym TOZ w celu rekrutacji kandydatów na Inspektora TOZ  

7. W celu realizacji programu rekrutacji kandydatów na Inspektora TOZ St. Inspektor Okręgowy 
TOZ opracowuje harmonogram działań w uzgodnieniu z podległymi Inspektorami a w 
szczególności : 
a) współdziałania z właściwym ośrodkiem wolontariatu  
b) współpracy z mediami  
c) organizacji rekrutacji podczas imprez i festynów  
d) organizacji kampanii reklamowej w celu rekrutacji kandydatów  
e) współpracy z określonymi podmiotami mogącymi  dysponować odpowiednimi kandydatami  

8. Szczegółowy plan rekrutacji jest przedstawiany  Inspektorowi Krajowemu TOZ                   
do zaopiniowania  

9. Lista kandydatów na Inspektora TOZ jest kompletowana przez St. Inspektora Okręgowego TOZ        
i zawiera : 
a) podanie kandydata na Inspektora TOZ  
b) życiorys  
c) 2 zdjęcia  
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do pracy na stanowisku Inspektora TOZ  

10.Dokumenty  wymienione w ust . 9 pkt. a- d są przesyłane do biura Krajowego Inspektoratu TOZ 
z pozostawieniem kopii u St. Inspektora Okręgowego TOZ  

11.Osoby które złożą dokumenty wymienione w ust. 9 pkt. a- d są zakwalifikowane do egzaminu 
na Inspektora TOZ  

12.Komisja egzaminacyjna składa się z :  
a) przedstawiciela Zarządu Głównego TOZ  
b) Krajowego Inspektora TOZ  
c) przedstawiciela właściwego Okręgu TOZ  
d) St. Inspektora Okręgowego TOZ  
e) Inspektora Okręgowego lub St. Inspektora Oddziałowego TOZ  

13.Wyniki testów są przesyłane bezzwłocznie do Krajowego Inspektora TOZ nie później jak 7 dni 
po jego przebiegu.  

14.Wyniki poszczególnej rekrutacji i właściwego egzaminu są przedstawiane Prezydium Zarządu 
Głównego TOZ  lub upoważnionej osobie z Prezydium na najbliższym posiedzeniu Prezydium 
Zarządu  przez Krajowego Inspektora TOZ .   

 



Załącznik nr 3  
do  Regulaminu Krajowego Inspektoratu  Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

 
 
 
Na podstawie paragrafu 14 pkt. 3  Regulaminu Krajowego Inspektoratu TOZ ustanawia się 
następujące  zasady postępowania z legitymacją Inspektora TOZ oraz  wzór  legitymacji, pieczątek  
oraz odznaki Inspektora TOZ : 

 
 
 

LEGITYMACJA INSPEKTORA TOZ 
 
 
1. Inspektor TOZ jest upoważniony do otrzymania stałej legitymacji którą wydaje Zarząd Główny 

TOZ w Polsce  na wniosek właściwego St. Inspektora Okręgowego TOZ i pozytywnej opinii 
Krajowego Inspektora TOZ.  

2. Legitymacja jest wydawana okresie próbnym pracy Inspektora TOZ  który ustala się na mniej jak 
6 miesięcy a nie więcej jak 12 miesięcy.  

3. Inspektor TOZ do czasu otrzymania legitymacji Inspektora TOZ  posługuje się aktualnym 
upoważnieniem wystawionym na wniosek St. Inspektora Okręgowego TOZ które podpisuje 
Inspektor Krajowy TOZ. Upoważnienie jest aktualne wyłącznie po uprzednim pozytywnym 
zdaniu egzaminu na Inspektora TOZ   

4. Inspektor TOZ posługujący się legitymacją podczas pracy winien ją odpowiednio zabezpieczyć , 
chroniąc przed zniszczeniem. 

5. Inspektor TOZ nie może podczas interwencji wręczać legitymacji osobom postronnym.  
6. Inspektor TOZ w przypadku zgubienia legitymacji służbowej winien jest bezzwłocznie 

zawiadomić swojego przełożonego Inspektora TOZ oraz właściwy Zarząd Okręgu lub Oddziału 
TOZ oraz o ile zajdzie taka konieczność zamieścić informację o zagubieniu tego dokumentu do 
publicznej wiadomości.  

7. Inspektor TOZ w przypadku rezygnacji z pracy we właściwym Inspektoracie TOZ winien w jej 
momencie złożyć legitymację przełożonemu Inspektorowi TOZ  lub właściwemu Zarządowi 
TOZ . To samo dotyczy  okresu zawieszenia w pracy Inspektora TOZ. 

8. Przedłużenie legitymacji na następny rok następuje na wniosek St. Inspektora Okręgowego TOZ. 
St. Inspektor Okręgowy TOZ  zatwierdza przedłużenie legitymacji dla Inspektorów na kolejny 
rok do dnia 01.12 i przesyła wniosek do zaopiniowania Inspektorowi Krajowemu TOZ .  

9. Przedłużenia legitymacji dokonuje St. Inspektor Okręgowy do końca br. roku kalendarzowego.  
10.Legitymacja Inspektora TOZ jest własnością Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.   
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WZORY PIECZĄTEK  KRAJOWEGO INSPEKTORATU TOZ 

 
 
1.Krajowy Inspektorat TOZ w Polsce  
 
             Krajowy  Inspektor TOZ  
              ....................................... 
 
2.Krajowy Inspektorat TOZ w Polsce 
 
            St. Inspektor Okręgowy TOZ  
       
     ................................................. 
 
3.Krajowy Inspektorat TOZ w Polsce 
 
            Inspektor Okręgowy TOZ  
            ......................................... 
 
4.Krajowy Inspektorat TOZ w Polsce 
 
           St. Inspektor Oddziałowy TOZ  
           .................................................. 
 
5.Krajowy Inspektorat TOZ w Polsce 
 
            Inspektor Oddziałowy TOZ  
            ............................................. 
 
6.Krajowy Inspektorat TOZ w Polsce 
 
          Okręgowy Inspektor Kontroli  
                 Dobrostanu Zwierząt  
          ................................................... 
 
7.Krajowy Inspektorat TOZ w Polsce 
 
          Oddziałowy  Inspektor Kontroli  
                 Dobrostanu Zwierząt  
          ................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WZÓR ODZNAKI INSPEKTORA TOZ

podpis

KRAJOWA STRUKTURA INSPEKTORATU TOZ

OKRÊG 

ODDZIA£/KO£O 

(imiê i nazwisko)

NR

Logo TOZ (kolorowe) - blacha

pasek

numer zgodny z nr legitymacji 
lub upowa¿nienia

zafoliowany kartonik
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami 
w Polsce

KRAJOWY INSPEKTORAT TOZ

NR ...................

LEGITYMACJA INSPEKTORA TOZ

Imiê ..........................................................

Nazwisko...................................................

Funkcja.....................................................

Okrêg........................................................

Oddzia³......................................................

.........................................
Sekretarz Generalny TOZ

.........................................
Prezes ZG TOZ

Warszawa dn., .........................................

................................................
Podpis posiadacza legitymacji

Legitymacja wa¿na na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej
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Podpis i pieczêæ
ZG TOZ

2003 r.

Podpis i pieczêæ
ZG TOZ

2004 r.

Podpis i pieczêæ
ZG TOZ

2005 r.

Podpis i pieczêæ
ZG TOZ

2006 r.

Podpis i pieczêæ
ZG TOZ

2007 r.

Podpis i pieczêæ
ZG TOZ

2008 r.

Podpis i pieczêæ
ZG TOZ

2009 r.

Podpis i pieczêæ
ZG TOZ

2010 r.

Podpis i pieczêæ
ZG TOZ

2011 r.

Wa¿noœæ legitymacji przed³u¿ono na:
Uprawnienia Inspektora

1.Inspektor ma prawo wspó³dzia³aæ z w³aœciwymi instytucjami 
pañstwowymi i samorz¹dowymi  w ujawnianiu oraz œciganiu 
przestêpstw  i wykroczeñ okreœlonych w ustawie o ochronie 
zwierz¹t z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz przepisach 
wykonawczych do ustawy.

2.Inspektor ma prawo wykonywaæ prawa pokrzywdzonego tj. 
uczestniczyæ w postêpowaniach przygotowawczych oraz 
wystêpowaæ przed s¹dem jako oskar¿yciel posi³kowy lub 
powód cywilny, a przed kolegium ds. wykroczeñ jako 
oskar¿yciel publiczny.

3. Inspektor mo¿e sk³adaæ wniosek o odebranie zwierzêcia na 
okres czasowy w przypadku gdy zwierzê jest ra¿¹co 
zaniedbywane lub okrutnie traktowane.

4.Inspektor w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, gdy dalsze 
pozostawienie zwierzêcia u dotychczasowego w³aœciciela lub 
opiekuna zagra¿a jego ¿yciu, mo¿e odebraæ mu zwierzê, 
zawiadamiaj¹c o tym niezw³ocznie wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta).

5.Inspektor w przypadku koniecznoœci bezzw³ocznego 
uœmiercenia w celu zakoñczenia cierpieñ zwierzêcia ma prawo 
stwierdziæ potrzebê jego uœmiercenia.

Inspektor ma bezwzglêdny obowi¹zek we wszystkich 
swoich dzia³aniach, kierowaæ siê zasadami wynikaj¹cymi 
z postanowieñ statutu Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzêtami w Polsce.

WZÓR LEGITYMACJI INSPEKTORA TOZ
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Na podstawie paragrafu 14 pkt 4 Regulaminu Krajowego Inspektoratu TOZ ustanawia się 
następujący wzór umundurowania  Inspektora TOZ oraz zasady postępowania z mundurem  
 

 
MUNDUR  

 
 
1. Mundur Inspektor TOZ winien nosić zawsze podczas pełnienia obowiązków służbowych ( z 

wyjątkiem interwencji, których dobro nakazuje odstąpienie od tego obowiązku) 
2. Mundur należy zachować zawsze w stanie schludnym i czystym oraz nie wolno dokonywać w 

nim żadnych zmian 
3. Mundur Inspektora TOZ musi być przez niego zwrócony w przypadku rezygnacji z pracy lub 

zawieszenia w czynnościach Inspektora TOZ w przeciągu  7 dni od momentu zakończenia 
umowy o pracę lub ustania zobowiązania wykonywania pracy w przypadku inspektorów 
społecznych  

4. Mundur wymagający wymiany z powodu zniszczenia winien zostać przekazany przełożonemu 
Inspektorowi TOZ lub właściwemu Zarządowi Okręgu lub Oddziału TOZ. O ile zniszczenie 
mundury nastąpi z winy Inspektora TOZ będzie on musiał pokryć koszty naprawy lub wydania 
nowego munduru.  

5. Inspektor TOZ który  otrzymał mundur zakupiony ze środków finansowych właściwego Zarządu 
Okręgu lub Oddziału TOZ a z przyczyn  nie usprawiedliwionych zrezygnuje z pracy winien 
będzie zwrócić koszty umundurowania.  

6. Mundur jest własnością  Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.  
7. Mundur Inspektora TOZ składa się z 2 części: galowej i roboczej  
8. Mundur galowy składa się z: 

a) marynarki koloru ciemno granatowego z naszytym na lewym rękawie logo TOZ w kształcie 
owalu w barwach niebieskich ( tło) i żółtym ( litery) , oraz identyfikatora metalowego na lewej 
kieszeni na którym podana jest funkcja Inspektora TOZ o treści:  
1. Inspektor Krajowy TOZ – blacha koloru złotego  
2. St. Inspektor Okręgowy TOZ – blacha koloru srebnego  
3 Koordynator Okręgowy lub Oddziałowy – blacha koloru brązowego  
4. Inspektor Okręgowy lub Oddziałowy  – blacha koloru niebieskiego  
b) spodni lub spódnicy koloru ciemno granatowym  
c) krawata koloru ciemno granatowego  
d) koszuli niebieskiej z granatowymi otokami z długim i krótkim rękawem z logo TOZ jak           
w pkt. A 
e) czapki ciemno granatowej z logo TOZ jak w pkt. a 
f) półbutów koloru czarnego  

9. Mundur roboczy składa się z:  
a) zestawu operacyjnego w kolorze ciemno granatowym na który składa się kamizelka z 
identyfikatorem metalowym oraz spodnie  
b) czarnych butów ponad kostkę  
c) czapki bejsbolówki z logo TOZ  

10.Do zestawu określonego w pkt. 8 i 9 przysługuje 1 kurtka wielosezonowa (z odpinanym 
ocieplaczem) koloru ciemno granatowego z logo TOZ jak w pkt. 8 a.  

11.Umundurowanie wymienione w pkt. 8-10 jest zakupione dla upoważnionych Inspektorów TOZ 
ze środków finansowych właściwego Okręgu lub Oddziału TOZ. Jeżeli właściwy Okręg lub 
Oddział TOZ nie posiada środków finansowych na zakup munduru, Inspektor może zakupić 
mundur z własnych środków.  

12.W przypadku braku możliwości nabycia munduru wymienionych w pkt. 11 Inspektor TOZ może  
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posługiwać się następującymi elementami umundurowania Inspektora TOZ  
a) odznaką Inspektora TOZ  
b) czapką bejsbolówką z okrągłym logo TOZ  
c) okrągłym  logo TOZ które jest przypinane do kurtki lub marynarki.  

13.Wymienione elementy w pkt 12 są zakupywane ze środków właściwego Okręgu lub Oddziału 
TOZ  lub ze środków Inspektora.  
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Na podstawie paragrafu 16 Regulaminu Krajowego Inspektoratu TOZ ustanawia się następujące 
zasady finansowania zadań Krajowego Inspektoratu TOZ. 
 

 
 

FINANSOWANIE KRAJOWEGO INSPEKTORATU TOZ 
 
 
 
1. Zwrot kosztów interwencji podejmowanych przez Inspektorów Krajowego Inspektoratu TOZ 

pokrywany jest: 
1. w zakresie działania Inspektora Krajowego TOZ przez Zarząd Główny TOZ  
2. w zakresie działania St.  Inspektorów Okręgowych TOZ, Inspektorów Okręgowych TOZ oraz 
Inspektorów Oddziałowych TOZ przez właściwe jednostki terenowe TOZ. 

2. W celu realizacji ust. 1 Inspektor Krajowego Inspektoratu TOZ przekłada właściwej jednostce 
terenowej TOZ: 
1. wstępny kosztorys interwencji terenowej  
2 . rachunki dotyczące poniesionych kosztów  

3. Inspektor Krajowego Inspektoratu TOZ może podjąć dodatkowe czynności związane z 
działalnością edukacyjną w dziedzinie ochrony zwierząt w celu pozyskiwania funduszy na 
działalność Inspektoratu oraz własne wynagrodzenie.  

4. Czynności określone w pkt. 3 muszą być uzgodnione z przełożonym Inspektorem TOZ oraz 
zaopiniowane przez właściwą jednostkę terenową TOZ a w przypadku Inspektora Krajowego 
TOZ uzgodnione z Prezydium Zarządu Głównego TOZ.                     
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