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 Pan 
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 
 - o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. 
 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Marka Suskiego. 
 
 
 

 (-)   Barbara Bartuś;  (-)   Zbigniew Chmielowiec;  (-)   Zbigniew 
Dolata;  (-)   Wiesław Janczyk;  (-)   Jarosław Kaczyński;  (-)   Joanna 
Kopcińska;  (-)   Andrzej Kosztowniak;  (-)   Jarosław Krajewski;  (-)   Marek 
Kuchciński;  (-)   Joanna Lichocka;  (-)   Krzysztof Lipiec;  (-)   Paweł 
Lisiecki;  (-)   Gabriela Masłowska;  (-)   Andrzej Matusiewicz;  (-)   Jan 
Mosiński;  (-)   Krystyna Pawłowicz;  (-)   Wojciech Skurkiewicz;  (-)   Jacek 
Świat;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Piotr Uściński;  (-)   Krystyna Wróblewska. 

 
 













f"> ,--. 

's'"E li M 
IUlCl'IPOSI'OlREI fOlSKlEI 

BAS-W APEiM-1831116 
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BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

warszawa, 8 września 2016 r. 

Pan 
Marek Kuchemski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii. Eur?pejskiej poselski~~o 
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (przedstawiciel 

wnioskodawcy: poseł Marek Suski) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polsk.iej z dnia 30 lipca 1992 r.
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zm.) 
sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projektodawcy proponują znowelizowanie ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm.), dalej jako: 
"ustawa". Zgodnie ze zmienianym art. 11 ust. l ustawy, do zadań własnych 
gmin należałoby nie tylko Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie, ale również zapobieganie bezdomności zwierząt. Ponadto 
proponuje się, aby wyliczenie elementów programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt miało charakter otwarty 
(art. 11 ust. 3 ustawy), a także, aby program ten mógł obejmować plan 
sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie (art. l la ust. 3a ustawy). 

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Materia, której dotyczy projekt ustawy, pozostaje poza zakresem 

regulacji prawa Unii Europejskiej. 
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3. Analiza przepisów projektu ustawy pod kątem ustalonego stanu 
prawa Unii Europejskiej 

Projekt ustawy nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa Unii Europejskiej. 

4. Konkluzja 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt nie jest 
objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Akceptował: 
Dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

/1. 1/~Urhh!r~' 
Michał W arciński 
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KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 8 września 2016 r. 

Marek Kuchemski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie 
stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt (przedstawiciel wnioskodawcy: poseł Marek Sus ki) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 

Projektodawcy proponują znowelizowanie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm.), dalej jako: 
"ustawa". Zgodnie ze zmienianym art. 11 ust. l ustaWy", do zadań własnych 
grilln należałoby nie tylko zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie, ale również zapobieganie bezdomności zwierząt. Ponadto 
proponuje się, aby wyliczenie elementów programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt miało charakter otwarty 
(art. 11 ust. 3 ustawy), a także, aby program ten mógł obejmować plan 
sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie (art. l la ust. 3a ustawy). 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt nie jest 

projektem ustawy wykonującej prawo UE w rozumieniu art. 95a ust. 3 
regulaminu Sejmu. 

Akceptował: 

Dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

/l. h/~?Jwl 
Michał W arciński 
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Prawo i Sprawiedfiwość 

MarekSoski 
Poseł na Sejm RP 

SEKRETARIA:r • 
MARSZAŁKi\ SEJMU 

\f..'PŁYNEŁO 

E~·~~161 
Nr t1J(;:O.~.f6 ... 

Klub Parlamentarny 
Prawo i Sprawiedliwość 

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. 

Szanowny Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 września 2016 roku, jako przedstawiciel 

wnioskodawców poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt, uprzejmie informuję, że przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem 

Unii Europejskiej. 

MarekSoski 

/~~ 
Poseł na Sejm RP 



SĄD NAJWYŻSZY 
Rz•2c.:.ypo::,politt-?J Pni'->kiej 

BSA 111-021-398/16 

SEKRETARIAT Z~CY SZEFA KS 

,L. dz ............................................................ . 

Data wpływu ................ ....... 2-~:· .. lJ.S:· .. ~Dłi 

Szanowny Panie Ministrze, 

Warszawa, dnia .2~ września 2016 r. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 września 2016 r., GMS-WP-173-246/J 6 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy o 

Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. U.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1254) nie uznaje 

za celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. 

Z wyrazami sz-:a~c:=.:un:..:.:.k.:.!<u.__ __ 

<~ 
Stanisław Zabłocki 

Prezes Sądu Najwyższego 

Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, te!. 22 530 82 03, faks 22 530 91 00, e-mail: ppsek@sn.pl, www.sn.pl. 



• RZECZPOSPOLITA POLSKA 
PIERWSZY ZASTĘPCA 

PROKURATORAGENERALNEGO 
PROKURATOR KRAJOWY 

PK I BP 025.JJ6.2016 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L. dz ............................................................ . 

Data wplywu ....................... 0, ... ,, ... ~\i 

Warszawa, dnia 80. (f] 2016 r. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

S'~ cYc-:e K·..: ~ 
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 września 2016 r. nr GMS-WP-173-246/16, 

dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt, przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 

§ l pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. -Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177), 

uprzejmie informuję, że do przedłożonego projektu nie przedstawiam opinii. 

gdan Święczkowski 
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