
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r.  

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny 

 

(druk nr 724 ) 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1840) 

 

Art. 6. 

1. Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem: 

1)   uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich oraz uśmiercania dzikich ptaków i ssaków 

utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa i skór, 

2)   połowu ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie i rybactwie śródlądowym, 

3)   konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, 

4)   działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub 

zwierząt, 

4a)   zabicia lub poddania ubojowi zwierząt gospodarskich z nakazu powiatowego lekarza 

weterynarii, o którym mowa w art. 33b ust. 1, 

5)   usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, 

jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia, 

6)   polowań, odstrzałów i ograniczania populacji zwierząt łownych, 

7)   usypiania ślepych miotów, 

8)   czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, określonym 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 

z późn. zm.) wykonywanych na podstawie właściwych zezwoleń, 

9)   uśmiercania zwierząt gatunków obcych zagrażających gatunkom rodzimym lub 

siedliskom przyrodniczym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody 

- prowadzonych zgodnie z art. 33 oraz przepisami odrębnymi. 

1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami. 

2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome 

dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: 
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1)   umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem 

zabiegu lub procedury w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 

r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w 

tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także 

wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu 

innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu 

i ogonów (kopiowanie); 

1a)  znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie; 

2)   (uchylony); 

3)   używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a 

także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których 

wykonywanie może spowodować ból; 

4)   bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia 

obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, 

dolnych częściach kończyn; 

5)   przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób 

nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich 

zwierząt do zbyt szybkiego biegu; 

6)   transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na 

targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne 

cierpienie i stres; 

7)   używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do 

przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała 

albo śmierć; 

8)   dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby 

nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-

weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób 

sprawiający ból, któremu można było zapobiec; 

9)   złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt; 

10)  utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym 

utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w 

pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji; 
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11)  porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez 

inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje; 

12)  stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt; 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

15)  organizowanie walk zwierząt; 

16)  obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia); 

17)  wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków 

atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu; 

[18)  transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej 

ilości wody uniemożliwiającej oddychanie;] 

<18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez 

dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie;> 

19)  utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres 

wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. 

 

Art. 35. 

[1. 
(5)

 Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów 

art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.] 

<1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem 

przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3.> 

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. 

[2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.] 

<2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym 

okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.> 

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek 

zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem. 

[3a. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a sąd może orzec, a w razie 

skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz 

posiadania zwierząt od roku do lat 10; zakaz orzeka się w latach.] 
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<3a. Sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo 

określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 

1a.> 

<3b. Sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo 

określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2.> 

[4. 
(6)

 W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec wobec 

sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności 

lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z 

wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek 

narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa.] 

<4. Jeżeli sprawca popełnił przestępstwo, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w związku z 

wykonywaniem zawodu, prowadzeniem działalności lub wykonywaniem czynności 

wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub 

oddziaływaniem na nie, sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz: 

1) wykonywania określonych zawodów, 

2) prowadzenia określonej działalności lub 

3) wykonywania określonych czynności wymagających zezwolenia 

– które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.> 

<4a. Jeżeli sprawca popełnił przestępstwo, o którym mowa w ust. 2, w związku z 

wykonywaniem zawodu, prowadzeniem działalności lub wykonywaniem czynności 

wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub 

oddziaływaniem na nie, sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz: 

1) wykonywania określonych zawodów, 

2) prowadzenia określonej działalności lub 

3) wykonywania określonych czynności wymagających zezwolenia 

– które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. 

4b. Zakazy wymienione w ust. 3a–4a orzeka się w latach, od roku do lat 15. 

4c. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do 

popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich 

właściciel lub inna osoba uprawniona do dysponowania nimi na podstawie 

towarzyszących okoliczności przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one 

zostać użyte do popełnienia przestępstwa.> 
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[5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec nawiązkę w 

wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez 

sąd.] 

<5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd orzeka nawiązkę 

w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.> 

<6. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może orzec zakaz posiadania 

wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt do lat 2.> 

 

<Art. 38a. 

1. W razie orzeczenia zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii 

zwierząt, sąd wyznacza sprawcy odpowiedni termin na przekazanie zwierząt w 

posiadanie innej osobie lub instytucji i poinformowanie o tym sądu. 

2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu i stwierdzenia przez sąd, że 

skazany wbrew zakazowi jest posiadaczem zwierzęcia, sąd wydaje postanowienie o 

czasowym odebraniu skazanemu tego zwierzęcia. 

3. Odpis postanowienia przesyła się właściwemu ze względu na miejsce pobytu 

zwierzęcia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w celu wykonania. 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję, w której określa miejsce 

przekazania zwierzęcia, o którym mowa w art. 7 ust. 1. 

5. Przepisy art. 7 ust. 1a–5 stosuje się odpowiednio. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się również w sytuacji, gdy skazany wejdzie w posiadanie 

zwierzęcia w okresie trwania zakazu. 

 

Art. 38b. 

1. W razie orzeczenia zakazu, o którym mowa w art. 35 ust. 4 lub 4a, przepis art. 84 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 

r. poz. 20) oraz przepisy art. 180, art. 181, art. 183, art. 184, art. 185 i art. 186a ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. 

zm.) stosuje się odpowiednio. 

2. W razie orzeczenia zakazu wykonywania określonych zawodów, prowadzenia 

określonej działalności lub wykonywania określonych czynności, o którym mowa w art. 

35 ust. 4 lub 4a, sąd przesyła odpis wyroku także powiatowemu lekarzowi weterynarii, 

właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego.> 
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USTAWA z dnia dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 

2018 r. poz. 20) 

[Art. 244. 

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania 

zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i 

uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do 

określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo 

nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.] 

 

<Art. 244. 

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, 

wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności 

wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub 

oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa 

w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego 

wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu 

zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu 

bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt 

albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim 

przewidziany, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.> 

 


