
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-94-12, fax 22 694-91-06, e-mail: Michal.Gil@senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.           

Opinia do ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub 

edukacyjnych 

(druk nr 805) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Zastąpi ona ustawę z dnia 21 stycznia 

2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach. 

Ustawa określa zasady: 

a) wykonywania procedur i przeprowadzania doświadczeń, 

b) prowadzenia działalności przez hodowców, dostawców i użytkowników, 

c) przeprowadzania kontroli hodowców, dostawców i użytkowników. 

Ponadto ustawa wskazuje warunki utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych oraz sposób postępowania z tymi zwierzętami, zadania 

i kompetencje komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach oraz zasady 

współpracy z Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej; 

Dla zapewnienia realizacji ustawy wprowadzono przepisy karne i kary administracyjne. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. Projekt był przedmiotem prac sejmowych Komisji Edukacji, 
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Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wprowadziły szereg 

poprawek mieszczących się w materii przedłożenia. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu uwzględniającym część poprawek zgłoszonych 

podczas drugiego czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Zgodnie z art. 20 pkt 1 sprawować opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi 

w ośrodku może osoba, która m.in. ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe. Tak 

sformułowany przepis wyklucza m.in. osoby, które mają wykształcenie wyższe lub średnie, 

a nie posiadają wykształcenia zasadniczego zawodowego. Wydaje się, że ustawodawca nie 

zamierzał pozbawiać takich osób możliwości opieki nad zwierzętami. Dlatego należy 

wprowadzić poprawkę, która osobom z wykształceniem co najmniej średnim umożliwi 

sprawowanie opieki nad zwierzętami. Można rozważyć objęcie przepisem osób 

z wykształceniem podstawowym lub zrezygnować z wymogu określonego wykształcenia, 

pozostawiając warunek odpowiedniego szkolenia i praktyki. Jeżeli Senat postanowi 

pozostawić warunek minimalnego wykształcenia, powinien rozwarzyć wprowadzenie 

przepisu przejściowego, który umożliwi dalsze zatrudnienie osób nie legitymujących się 

odpowiednim wykształceniem, które w dniu wejścia ustawy w życie opiekują się zwierzętami 

w ośrodkach. Te same uwagi dotyczą art. 21 ust. 3 pkt 2 lit. a. 

Propozycja poprawki: 

w art. 20 w pkt 1  oraz w art. 21 w ust. 3 w pkt 2 w lit. a po wyrazie „zawodowe” dodaje  się 

wyrazy „lub średnie”; 

 

2) Podmiot prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów 

naukowych lub edukacyjnych jest obowiązany zapewnić w ośrodku realizację zadań 

w zakresie dobrostanu zwierząt polegających m.in. na udzielaniu porad (art. 25 ust. 1 pkt 1 

lit. a) oraz zgłaszaniu przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych 

w ośrodku  (art. 25 ust. 1 pkt 5) Przepisy nie określają, komu porady maja być udzielane, oraz 

komu należy zgłaszać przypadki naruszenia dobrostanu zwierząt. 

Sformułowanie poprawki będzie możliwe, po ustaleniu intencji ustawodawcy. 
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3) Realizacja zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 ma zostać powierzona osobie lub 

osobom spełniającym określone wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia 

zawodowego (art. 25 ust. 1). Ponadto należy ustanowić zespół doradczy do spraw dobrostanu 

zwierząt w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. Wbrew literalnemu brzmieniu 

cytowanych przepisów wydaje się, że zespół doradczy nie miał pozostać odrębnym ciałem od 

osób wyznaczonych na podstawie ust. 2, a intencją ustawodawcy było powierzenie zespołowi 

doradczemu wykonywania zadań określonych w art. 25 ust. 1. Osoby, o których mowa w ust. 

2 miałyby zostać członkami zespołu. 

Aby ustawa odzwierciedlała takie zamierzenie należy wprowadzić następującą 

poprawkę (wraz z koniecznymi konsekwencjami w pozostałych przepisach): 

w art. 25: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „zapewnia” zastępuje się wyrazami 

„ustanawia zespół doradczy, zapewniający”, 

b) w ust. 2 wyrazy „Zadania określone w ust. 1 może wykonywać” zastępuje się wyrazami 

„Członkiem zespołu doradczego może być” , 

c) skreśla się ust. 3; 

 

4) Na podstawie art. 27 ust. 2  powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji 

administracyjnej: 

a) stwierdza spełnienie wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności, o której 

mowa w art. 26, jeżeli są spełnione wymagania określone w art. 17, art. 18, art. 20, 

art. 21, art. 23, art. 24 i art. 25 ust. 1 i 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie 

art. 19; 

b) odmawia wydania decyzji, o której mowa w pkt 1, jeżeli nie są spełnione 

wymagania niezbędne do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 26, 

określone w art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24 i art. 25 ust. 1 i 2 oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 19. 

Z przepisu wynika, że wydanie decyzji o spełnieniu wymagań jest możliwe po 

spełnieniu łącznie warunków określonych w przytoczonych przepisach (użycie spójnika „i”). 

Jednocześnie wydanie decyzji odmawiającej wydania decyzji stwierdzającej spełnienie 

wymagań  jest możliwe, gdy wszystkie wymagania nie zostały spełnione (spójniki „i”, 
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„oraz”). W przypadku, gdy, pewne wymagania są spełnione a inne nie, nie jest możliwe, 

wydanie żadnej ze wskazanych w art. 27 ust. 2 decyzji. 

Proponuję następująca poprawkę: 

w art. 27 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „art. 24 i art. 25 ust. 1 i 2 oraz” zastępuje się wyrazami art. 

24, art. 25 ust. 1 lub 2 lub”; 

 

5) Na podstawie art. 47 ust. 1 lokalna komisja etyczna do spraw doświadczeń na 

zwierzętach, po dokonaniu oceny doświadczenia, podejmuje uchwałę w sprawie: 

a) udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia; 

b) odmowy udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia. 

Zgodnie z ust. 5 lokalna komisja podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia zgody na 

przeprowadzenie doświadczenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowej liczby członków. 

Takie sformułowanie przepisów powoduje, ze w niektórych wypadkach niemożliwe 

będzie podjęcie żadnej z decyzji określonych w art. 47 ust. 1  (np. jeżeli 60% członków 

komisji będzie za udzieleniem zgody). 

Propozycja poprawki: 

w art. 47: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Lokalna komisja, po dokonaniu oceny doświadczenia zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2, 

podejmuje uchwałę o: 

1) udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia; 

2) odmowie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia. ”, 

b) w ust. 2 wyrazy „w sprawie udzielenia” zastępuje się wyrazami „o udzieleniu” oraz 

wyrazy  „w sprawie odmowy” zastępuję się wyrazami „o odmowie”, 

c) w ust. 5 wyrazy „w sprawie udzielenia” zastępuje się wyrazami „o udzieleniu”, 

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
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„6. Jeżeli uchwała o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia nie uzyskała 

wymaganej większości głosów, uważa się że lokalna komisja podjęła uchwałę o odmowie 

udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia. ”; 

 

6) W art. 65 ust.1  zawarto przepis karny stanowiący, że kto w związku z prowadzoną 

działalnością w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych 

swoim działaniem lub zaniechaniem naraża zwierzęta na niepotrzebny ból, cierpienie, dystres 

lub trwałe uszkodzenie organizmu, podlega karze. 

Przepis w sposób wyraźny podkreśla, że czyn zabroniony może być popełniony 

zarówno poprzez działanie jak i zaniechanie. Takie podkreślenie jest niepotrzebne. 

Odpowiedzialność za działanie i zaniechanie wynika z art. 1 § 1  i art. 2 Kodeksu karnego. 

Propozycja poprawki:: 

w art. 65: 

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „swoim działaniem lub zaniechaniem”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „na skutek działania lub zaniechania”; 

 

7) W rozdziale 10 ustawa zawiera przepisy statuujące kary administracyjne. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. SK 6/12 dokonał 

podsumowania swojego dotychczasowego orzecznictwa dotyczącego administracyjnych kar 

pieniężnych. 

Oceniając dopuszczalność stosowania takiej konstrukcji prawnej, Trybunał przyznając, 

że co do zasady, jest to kwestia wyboru ustawodawcy, zwłaszcza gdy chodzi o delikt 

administracyjny oraz wykroczenie, między którymi granica nie jest ostra, podkreślał jednak, 

że swoboda ustawodawcy w tym zakresie nie jest nieograniczona, lecz ma granice 

wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego, ochrony praw i wolności 

jednostek, zasady równości oraz zasady proporcjonalności (zob. wyroki z: 12 stycznia 1999 

r., sygn. P 2/98, z 18 kwietnia 2000 r., sygn. K 23/99; 29 czerwca 2004 r., sygn. P 20/02, z 4 

września 2007 r., sygn. P 43/06; z 4 października 2009 r., sygn. Kp 4/09). 

Trybunał wskazał dwa orzeczenia, w których uznał stosowanie kar administracyjnych za 

niedopuszczalne. 
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W wyroku z 27 kwietnia 1999 r., sygn. P 7/98, Trybunał uznał § 4 ust. 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 października 1996 r. w sprawie opłat za niezgodny m.in. z art. 2 – 

z zasadami demokratycznego państwa prawnego, proporcjonalności i sprawiedliwości, przez 

to, że „stanowi przepis o charakterze represyjnym”. W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał 

stwierdził: „Wysokość opłaty ustalanej i pobieranej na podstawie zakwestionowanych 

przepisów [22 razy wyższej niż opłata za korzystanie z drogi publicznej za zezwoleniem] 

oraz pobieranie jej w przypadku stwierdzenia, że przejazd pojazdu nienormatywnego odbywa 

się bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia, bez względu na długość 

przejechanej trasy, wskazują na jej represyjny, karny charakter związany bezpośrednio 

bardziej z faktem naruszenia obowiązku posiadania odpowiedniego zezwolenia na przejazd 

takim pojazdem niż z faktem korzystania z dróg publicznych”. 

Natomiast w wyroku z 14 października 2009 r., sygn. Kp 4/09, Trybunał uznał za 

niezgodny z art. 2 Konstytucji art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy 

– Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw w zakresie, w jakim dopuszcza 

stosowanie kary pieniężnej oraz punktowego karania kierowcy, bez właściwych gwarancji 

prawnych. Brak wymaganych gwarancji polegał, zdaniem Trybunału, przede wszystkim na 

tym, że zaskarżone przepisy nie dawały podlegającemu ukaraniu kierowcy możliwości 

wykazywania okoliczności wskazujących na brak czynu, czy też popełnienie czynu 

(przekroczenie szybkości), jednak zdeterminowane stanem wyższej konieczności. Nie dawały 

one również organowi administracyjnemu możliwości miarkowania odpowiedzialności bądź 

odstąpienia od jej egzekwowania w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami. 

Reasumując swoje rozważania w uzasadnieniu tego wyroku, Trybunał stwierdził: 

„ustawodawca, dekryminalizując naruszenie przepisów ruchu drogowego polegające na 

przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, jednocześnie ustalił wysoce restrykcyjny, 

nieproporcjonalny sposób karania, pozbawiając przy tym kierujących gwarancji 

procesowych, które zapewnia postępowanie w sprawach o wykroczenia i nie kreując w to 

miejsce innych, adekwatnych gwarancji, które zainteresowany mógłby uruchomić. Sądowa 

kontrola ograniczona wyłącznie do legalności decyzji administracyjnej wymierzającej karę 

pieniężną za przekroczenie prędkości w sytuacji, gdy przepisy materialne dotyczące źródła 

wykroczenia nie przewidują żadnych kontratypów ani przesłanek, które mógłby ocenić sąd 

administracyjny w granicach swojej kognicji, musi być uznana w tym wypadku za 



– 7 – 

niewystarczającą i niezgodną z zasadą proporcjonalności wkroczenia ustawodawcy w sferę 

chronioną jednostki”. 

Z przytoczonych orzeczeń, wynika, że – w opinii Trybunału – cechą kary pieniężnej, 

przesądzającą o jej nie czysto administracyjnym, lecz o „karnym” charakterze, jest 

represyjność, wyrażająca się w nadmiernej surowości kary, nieuzasadnionej celem, któremu 

ma ona służyć. Trybunał nie neguje przy tym, że do istoty każdej sankcji należy dolegliwość, 

jest ona bowiem w pewnym zakresie odpłatą (odwetem) za dokonane naruszenie prawa, 

jednakże cel represyjny, jeżeli nawet występuje, nie może w sankcji administracyjnej 

dominować nad właściwym celem – prewencyjno-dyscyplinującym i restytucyjnym. 

Mimo tego iż w dalszej części uzasadnienia Trybunał przytacza wyroki nakazujące 

odpowiednie stosowanie art. 42 ust.1  do wszelkich postepowań represyjnych, w tym do kar 

administracyjnych,  według stanowiska Trybunału wyrażonego w omawianym wyroku, 

stwierdzenie przez Trybunał w orzeczeniu, że w konkretnej karze administracyjnej dominuje 

element represji, a więc ma ona cechy sankcji „karnej”, nie oznacza, że przy ich stosowaniu 

muszą być zachowane takie same gwarancje, jakie obowiązującą w postępowaniu karnym 

i o jakich stanowi art. 6 konwencji. W szczególności nie obowiązują tu domniemanie 

niewinności i pozostałe gwarancje dla oskarżonego, ustanowione w art. 42 Konstytucji i art. 6 

konwencji. 

Konsekwencją stwierdzenia, że sankcja administracyjna ma charakter represyjny jest, 

zdaniem Trybunału, konieczność uwzględnienia w postępowaniu prowadzącym do jej 

wymierzenia gwarancji ochrony interesu osoby podlegającej ukaraniu, chociaż, jak była 

o tym mowa wyżej, nie muszą one być równe tym, jakie ustanawia Kodeks postępowania 

karnego. W szczególności nakładanie tych kar nie może być „oderwane od winy”. 

W omawianym orzeczeniu Trybunał uznał, że ustanawianie administracyjnych kar 

pieniężnych jest dopuszczalne. Ustawodawca musi jedynie baczyć, aby  konstrukcja kar 

pieniężnych nie naruszała konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego oraz 

ochrony praw i wolności jednostki, zasad proporcjonalności, równości i sprawiedliwości. 

Trybunał następująco określił warunki stosowania kar administracyjnych: 

A.  Stosowanie kar administracyjnych nie może opierać się na idei odpowiedzialności 

czysto obiektywnej, całkowicie oderwanej od okoliczności konkretnego przypadku, w tym 

winy sprawcy. Minimalny standard w tym zakresie określiło orzeczenie z 1 marca 1994 r., 
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sygn. U 7/93, w którym Trybunał stwierdził, że podmiot, który nie dopełnił obowiązku 

administracyjnego, musi mieć możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności przez 

wykazanie, że niedopełnienie obowiązku jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi 

odpowiedzialności (działanie siły wyższej, stan wyższej konieczności, działanie osób 

trzecich, za które on nie odpowiada). 

B. Przesłanki stosowania kar pieniężnych oraz ich wysokość powinny być 

ukształtowane przez ustawodawcę w sposób odpowiadający zasadzie adekwatności ingerencji 

państwa w chronioną konstytucyjnie sferę jednostki (art. 2 Konstytucji). Ich surowość 

powinna być adekwatna do stopnia naruszenia dobra chronionego za pomocą kary. 

Ustawodawca, ustanawiając te sankcje, nie powinien również całkowicie abstrahować od 

sytuacji ekonomicznej osoby podlegającej ukaraniu, która ma istotne znaczenie dla 

rzeczywistego stopnia dolegliwości odczuwanej przez ukaranego; osobę o niskich dochodach 

wysoka kara może bowiem doprowadzić do degradacji finansowej. Uwzględnienie tej 

okoliczności należy jednak pozostawić ocenie organu podejmującego decyzję o ukaraniu oraz 

sądowi kontrolującemu tę decyzję, które powinny wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności 

konkretnego wypadku. 

C. Prawo materialne powinno stwarzać, w szczególnych okolicznościach, 

organowi właściwemu do nakładania kar pieniężnych, możliwość miarkowania wysokości 

kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia. 

Zgodnie z cytowanym orzeczeniem Trybunału, ocena wysokości kar administracyjnych 

powinna być oceniana przez pryzmat zasady ochrony własności i innych praw majątkowych 

(art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji), w związku z zasadą proporcjonalności, ustanowioną w art. 31 

ust. 3 Konstytucji. 

Przyjmując, że zaprezentowane stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, przerodzi się 

w trwałą linię orzeczniczą,  oceny przepisów rozdziału 10 należy dokonać w kontekście tego 

orzeczenia. 

Trybunał zwracał uwagę, by przepisy karnoadministracyjne nie wprowadzały 

odpowiedzialności obiektywnej. W szczególności, by  strona mogła podnieść, że 

niedopełnienie obowiązku jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi 

odpowiedzialności (działanie siły wyższej, stan wyższej konieczności, działanie osób 

trzecich, za które on nie odpowiada). Spośród dwunastu typów czynów zabronionych 

określonych w art. 68, tylko jeden – uśmiercenie zwierzęcia – został obudowany 
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kontratypami (uśmiercenie zwierzęcia ze względu na jego dobrostan, zagrożenie dla zdrowia 

ludzi lub zwierząt lub dla środowiska naturalnego). W pozostałym zakresie strona  odpowiada 

za obiektywny (niezależny od strony) skutek. Należy zatem dojść do wniosku, że ten postulat 

Trybunału Konstytucyjnego nie został zrealizowany. 

W zakresie wysokości zagrożenia karą, oraz miarkowania przez organ jej wysokości 

ustawa częściowo spełnia wymagania stawiane przez Trybunał, brakuje jednak możliwości 

odstąpienia od wymierzenia kary oraz kryterium sytuacji ekonomicznej osoby podlegającej 

ukaraniu. 

Wobec powyższego istnieje ryzyko naruszenia przez omawiane przepisy art. 64 ust. 1 

i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Uwzględniając treść innych wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie można 

wykluczyć naruszenia z art. 2 Konstytucji. 

Proponowane rozwiązanie budzi uzasadnione wątpliwości, co do zgodności z art. 6 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pod pojęciem sprawa karna 

kryją się wszelkiego rodzaju sprawy, które mają za przedmiot ustalenia dotyczące faktu 

naruszenia prawa i określenia przewidzianej z tego tytułu kary, z wyjątkiem jedynie sankcji 

dyscyplinarnych i sankcji nakładanych w celach przymusowych. Istnieje więc wysokie 

prawdopodobieństwo, że w wypadku kontroli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w Strasburgu sankcje karno-administracyjne o charakterze represyjnym odczytywane będą 

jako regulacje zawierające w sobie znamiona „sprawy karnej” w rozumieniu art. 6 

konwencji
1
. 

To oznacza, że do postępowań karno-administracyjnych, o charakterze represyjnym, 

należy stosować standardy postępowania karnego wyznaczone przez treść art. 6 konwencji. 

A więc m.in. zasadę rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd. Przy czym 

rozpoznanie sprawy oznacza zbadanie jej pod względem faktycznym i prawnym. Model 

sądownictwa administracyjnego wyznaczony przepisami Prawa o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi ogranicza rozpoznanie sprawy pod względem faktycznym, z wyjątkiem 

sytuacji uzasadniających wznowienie postępowania (art. 133 § 1 i art. 240 § 1 pkt 5 p.p.s.a.). 

                                                 

1
 D. Szumiło-Kulczycka: Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004, s. 201-202 
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W pozostałych sytuacjach sąd administracyjny nie prowadzi samodzielnego postępowania 

dowodowego, a odnosi się tylko do stanu faktycznego ustalonego w postępowaniu 

administracyjnym. Oznacza to, że sąd administracyjny nie spełnia kryteriów sądu 

w rozumieniu art. 6 konwencji
2
. 

Ominięcie przez ustawodawcę dogmatyki prawa karnego przy stosowaniu kar 

administracyjnych będzie też rodzić problemy praktyczne. Nie został ustanowiony, jak 

dotychczas, swoisty zbiór materialnych i procesowych zasad odpowiedzialności karno-

administracyjnej. Do czynów zabronionych pod groźbą kary administracyjnej należy 

stosować ogólne zasady prawa administracyjnego, a to oznacza, że nie znajdą zastosowania, 

bardziej adekwatne konstrukcje prawa karnego, takie jak np. formy winy, szkodliwość 

społeczna czynu, czyn ciągły, kontratypy, formy zjawiskowe przestępstwa (np. 

współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, podżeganie), formy stadialne przestępstwa 

(usiłowanie i przygotowanie), brak definicji miejsca popełnienia czynu. Może to w pewnych 

stanach faktycznych uniemożliwić organowi nałożenie kary pieniężnej lub doprowadzić do 

nałożenia kary na osobę niewinną w rozumieniu prawa karnego.
3
 

Wobec powyższego warto rozważyć zastąpienie odpowiedzialności karno-

administracyjnej odpowiedzialnością karną lub odpowiedzialnością za popełnienie 

wykroczenia, które dają właściwe gwarancje procesowe i mają ukształtowaną dogmatykę, 

która lepiej odpowiada potrzebom prawa represyjnego. Alternatywą (czysto teoretyczną, gdyż 

wymagałaby zmiany Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) dla tego 

rozwiązania byłoby takie ukształtowanie postępowania nakładającego karę pieniężną, które 

byłoby do pogodzenia z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

 

                                                 

2
 W sprawie Gradinger v. Austria, Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniu z 23 października 1995 r. 

uznał, że w zakresie atrybutów organu sądowego o pełnej jurysdykcji leży możliwość uchylenia decyzji organu 

niższego rzędu, zarówno ze względu na ustalenia faktyczne, jak i prawne. Jako że Sąd Administracyjny nie 

miał takich kompetencji, nie może zostać uznany za "sąd" w rozumieniu Konwencji (Lex nr 80401). 

3
 Organ administracji nie ma prawa badać winy strony postępowania (patrz: wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2010 r., sygn. akt  II SA/Wa 1941/09)  
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8) W art. 78 ustawy zawarty jest przepis przejściowy nakazujący do postępowań 

w sprawach wydania zgody na przeprowadzenie doświadczenia, wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosować przepisy 

dotychczasowe. 

Przepisy dotyczące „postępowania”, to przepisy proceduralne. Tymczasem ustawa 

zmienia również przepisy materialne. Dlatego właściwszym byłoby posłużenie się wyrazem 

„sprawy”, który odnosi się zarówno do przepisów procesowych, jak i materialnych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 78 w ust. 1 wyrazy „postępowań w sprawie” zastępuje się wyrazem „spraw”; 

 

9) Nowelizacja art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

definiuje zwierzęta laboratoryjne, jako zwierzęta laboratoryjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych. Dlatego w kolejnych przepisach ustawy nie ma potrzeby 

doprecyzowania, że zwierzęta laboratoryjne należy rozumieć tak, jak w ustawie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 72 w pkt 5 , w ust. 4 w pkt 3 skreśla się wyrazy „ w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 

lub edukacyjnych”; 

 

10) Na podstawie art. 34 ust. 4 członkiem Komisji można być nie dłużej niż przez dwie 

kolejne kadencje. Według dotychczasowych przepisów funkcja członka Komisji również była 

kadencyjne, z tym że przepisy nie ograniczały dopuszczalnej ilości kadencji. By uniknąć 

wątpliwości, co do sposobu liczenia kadencji należy wprowadzić przepis przejściowy. 

Propozycja poprawek: 

w art. 79 dodaje się po ust. 3 dodaje się ust. … w brzmieniu 
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„…. Do okresu, o którym mowa w art. 34 ust. 4, nie wlicza się kadencji rozpoczętych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej  ustawy.”; 

 

albo: 

w art. 79 dodaje się po ust. 3 dodaje się ust. … w brzmieniu 

„…. Do okresu, o którym mowa w art. 34 ust. 4, wlicza się pełne kadencje rozpoczęte 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

 

albo: 

w art. 79 dodaje się po ust. 3 dodaje się ust. … w brzmieniu 

„…. Do okresu, o którym mowa w art. 34 ust. 4, wlicza się kadencje rozpoczęte przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w tym kadencję, skróconą na podstawie ust. 1.”. 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 

 


