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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 434) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do wprowadzenia zmian w ośmiu ustawach, 

należących ( z wyjątkiem ustawy o ochronie zwierząt) do grupy tzw. ustaw pragmatycznych. 

Są to ustawy: o Policji, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 

o Straży Granicznej, o Państwowej Straży Pożarnej, o Służbie Więziennej, o Służbie Ochrony 

Państwa oraz o Straży Marszałkowskiej. 

Podstawowym celem nowelizacji jest uregulowanie statusu prawnego zwierząt 

używanych w służbach czyli psów i koni służbowych. 

Zmiany przyjęte w uchwalonej ustawie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 

społecznym, w tym samych funkcjonariuszy i żołnierzy, zmierzającym do zapewnienia 

godnej egzystencji zwierzętom używanym i wycofanym z użycia w formacjach 

nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (w Policji i Straży 

Granicznej używane są zarówno psy, jak i konie, a w Państwowej Straży Pożarnej i Służbie 

Ochrony Państwa tylko psy), Siłach Zbrojnych RP (gdzie używane są psy i konie) i Służbie 

Więziennej (w której używane są psy). 

Ustawa, w dodawanych (w każdej ze zmienianych ustaw) nowych rozdziałach, reguluje 

sytuację zwierząt od momentu ich doboru, przez czas realizacji zadań w poszczególnych 

formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu z użycia. W szczególności ustawa zawiera: 
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– upoważnienia dla Szefów formacji objętych ustawą, do określania kryteriów 

zdrowotnych i użytkowych doboru zwierząt, odpowiednio psów i koni, 

– wskazanie w jakich sytuacjach psy i konie służbowe mogą być używane, 

– określenie, kogo uważa się za opiekuna zwierzęcia służbowego, 

– zasady przydzielania opiekuna dla zwierzęcia wycofanego z użycia, 

– przepisy ustanawiające obowiązek prawidłowego utrzymania zwierzęcia (racjonalne 

żywienie, dostęp do wody, dbanie o kondycję i stan zdrowia, pielęgnacja i warunki 

utrzymania), 

– określenie zasad odnoszących się do żywienia zwierząt używanych w służbie 

i wycofanych z użycia, normy wyżywienia, równoważniki pieniężne w formie ryczałtu dla 

opiekunów zwierząt wycofanych z użycia, rozliczenia tych ryczałtów, 

– wskazanie obowiązku stosowania zabiegów profilaktycznych i leczniczych, leczenia, 

a także utylizacji zwierząt i kosztów tych wszystkich działań, 

– zakazy zbywania, rozmnażania i wykorzystywania zwierząt w celach zarobkowych, 

– przyczyny wycofania zwierząt z użycia, 

– przepisy wskazujące podmioty sprawujące nadzór nad zwierzętami służbowymi 

i zwierzętami wycofanymi z użycia oraz obowiązek okazywania zwierzęcia i dowodów 

tożsamości zwierzęcia, 

– przepisy regulujące przypadki stanowiące podstawę odbierania zwierzęcia 

i powierzania ich innemu opiekunowi. 

W ustawach zmienianych w art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 i art. 8 wskazano, że pies 

służbowy lub koń służbowy będące po raz pierwszy w trakcie szkolenia, w przypadku 

wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy lub niewykazywania przez zwierzę 

postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia 

zwierzęcia, będą podlegać wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. 

zm.). Kwestie odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego na zasadach określonych 

w ustawie – Kodeks cywilny mają zastosowanie także w przypadku zwierząt. Wprowadzenie 

tych rozwiązań uzasadnione jest potrzebą jednoznacznego określenia, że we wskazanych 

przypadkach wymiany zwierzęcia lub jego zwrotu sprzedawcy nie będą miały zastosowania 

przepisy odnoszące się do zwierząt wycofanych z użycia i ich opiekunów. 
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Należy podkreślić, że sytuacja ta dotyczy tylko młodych zwierząt, bezpośrednio po ich 

nabyciu przez formację. Zwrot zwierzęcia do hodowcy nie oznacza, że zwierzę nie może być 

dalej sprzedawane, a jedynie wskazuje, że z perspektywy służb nie spełnia ono wymogów 

pozwalających na jego dopuszczenie do użycia. 

Przepisy zmienianych ustaw uzupełniono o dodanie przepisów upoważniających 

do wydania aktów wykonawczych właściwych dla rodzaju służby ministrów: 

– ministra właściwego do praw wewnętrznych – w odniesieniu do zwierząt 

używanych w Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, oraz w Służbie Ochrony 

Państwa, 

– Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do zwierząt używanych w Siłach 

Zbrojnych, 

– Ministra Sprawiedliwości – w odniesieniu do zwierząt używanych w Służbie 

Więziennej. 

W przypadku psów służbowych używanych w Straży Marszałkowskiej upoważnionym 

do wydania w tym zakresie aktu wykonawczego (w formie zarządzenia) będzie Marszałek 

Sejmu. 

W art. 5 ustawy, dotyczącym ustawy o ochronie zwierząt, dokonano zmiany polegającej 

na wskazaniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako podmiotu, w porozumieniu 

z którym wydawane będzie rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania 

poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, 

widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych. 

W przepisach art. 10–15 ustawy, będących przepisami przejściowymi, wprowadzono 

możliwość obejmowania przez Komendantów służb nadzorowanych przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Komendanta 

Straży Marszałkowskiej, zwierząt wycofanych z użycia przed dniem wejścia w życie ustawy, 

takim samym wsparciem jak zwierzęta, które będą wycofywane z użycia po dniu wejścia w 

życie ustawy. 

Wsparcie będzie mogło być przyznane na wniosek osoby albo organizacji społecznej, 

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, którym przekazano zwierzę po 

wycofaniu z użycia w danej formacji. 

Ustawa przewiduje 3-miesięczne vacatio legis ustawy. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 33. posiedzeniu w dniu 24 czerwca br. pochodziła 

z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 1132). Projekt ustawy wpłynął do Marszałka 

Sejmu w dniu 29 kwietnia 2021 r. Projekt został przesłany do Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych. 

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce na posiedzeniu komisji w dniu 14 czerwca 

2021 r. W trakcie prac Komisji wprowadzono szereg zmian. Przedmiotem najważniejszych 

z nich było: 

1) doprecyzowanie przepisów upoważniających dotyczących określania kryteriów 

doboru psów i koni do użycia w służbach; 

2) wprowadzenie możliwości podniesienia norm wyżywienia zwierząt w  trakcie 

odbywania przez nie szkolenia; 

3) wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za ponoszenie kosztów wyżywienia 

zwierząt w trakcie szkolenia; 

4) określenie sposobu sprawowania nadzoru nad zwierzęciem przebywającym na 

terenie innej jednostki organizacyjnej; 

5) uzupełnienie przepisów zmienianych ustaw o możliwość ustanowienia opiekuna 

czasowego; 

6) doprecyzowanie po jakim czasie od utraty lub zaginięcia zwierzęcia następuje 

wycofanie go z użycia w służbie; 

7) dodanie nowego art. 8, zawierającego zmiany ustawy o Straży Marszałkowskiej 

w zakresie używania psów służbowych, analogiczne do zmian wprowadzanych 

w pozostałych ustawach objętych nowelizacją. 

W tym samym dniu 14 czerwca 2021 r. Komisja przedstawiła Sejmowi sprawozdanie, 

w którym wnosiła o przyjęcie przedłożonego w sprawozdaniu projektu ustawy. 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 33. posiedzeniu Sejmu w dniu 

23 czerwca 2021 r. Wobec zgłoszenia jednej poprawki projekt skierowano ponownie 

do komisji w celu przedstawienia sprawozdania. 

Celem poprawki było wprowadzenie istotnych zmian do przepisów art. 2 projektu, 

zmieniających ustawę o powszechnym obowiązku obrony, w szczególności uregulowań 

dotyczących zawarcia kontraktu i użycia w Siłach Zbrojnych tzw. psów kontraktowych. 
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W trzecim czytaniu, w dniu 24 czerwca 2021 r., Sejm przyjął poprawkę zgłoszoną 

w drugim czytaniu oraz uchwalił ustawę. Za przyjęciem ustawy głosowało 428 posłów, 

przy 3 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1) w art. 1 ustawy dokonuje się nowelizacji przepisów ustawy o Policji. W pkt 1 tegoż 

artykułu zmianie ulega treść art. 7 ust. 1 pkt 5, który jest jednym z punktów przepisu 

upoważniającego Komendanta Głównego Policji do określenia w drodze aktu wykonawczego 

(do tej pory było to zarządzenie) m.in. kryteriów doboru psów i koni oraz sposobów szkolenia 

przewodników psów służbowych i samych psów służbowych. 

Wobec powyższego zwraca uwagę nieścisłość w formułowaniu kolejnych przepisów 

ustawy zmienianej tj. art. 145l i art. 145m, które odwołują się do szkoleń oraz kryteriów 

użytkowych doboru zwierząt, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5. 

Prawidłowe odwołanie powinno odnosić się do „przepisów wydanych na podstawie 

art. 7 ust. 1 pkt 5”. 

Argumentem przemawiającym dodatkowo za potrzebą wniesienia poprawek jest treść: 

– art. 2, który w dodawanym art. 136b w ust. 1 odsyła do stosowania „wymagań 

zdrowotnych i użytkowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136n”, 

– art. 4, który w dodawanym art. 124o w ust. 1 odsyła do stosowania „kryteriów 

zdrowotnych i użytkowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 124z”, 

 

Propozycje poprawek: 

– w art. 1 w pkt 3: 

a) w art. 145l w ust. 1 po użytych po raz pierwszy wyrazach „o których mowa w” 

dodaje się wyrazy „przepisach wydanych na podstawie”, 

b) w art. 145l w ust. 2 oraz w art. 145m w pkt 1–4 po wyrazach „o którym mowa w” 

dodaje się wyrazy „przepisach wydanych na podstawie”; 

– w art 3 w pkt 3: 

a) w art. 147w w ust. 1 po użytych po raz pierwszy wyrazach „o których mowa w” 

dodaje się wyrazy „przepisach wydanych na podstawie”, 
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b) w art. 147w w ust. 2 oraz w art. 147x w pkt 1–4 po wyrazach „o którym mowa w” 

dodaje się wyrazy „przepisach wydanych na podstawie”; 

– w art. 6 w pkt 4, w art. 264a w ust. 1 po użytych po raz pierwszy  wyrazach „o których 

mowa w” dodaje się wyrazy „przepisach wydanych na podstawie”; 

– w art. 7 w pkt 3: 

a) w art. 245a w ust. 1 po użytych po raz pierwszy wyrazach „o których mowa w” 

dodaje się wyrazy „przepisach wydanych na podstawie”, 

b) w art. 245a w ust. 2 oraz w art. 245b w pkt 1 i 2 po wyrazach „o którym mowa w” 

dodaje się wyrazy „przepisach wydanych na podstawie”; 

– w art. 8 w pkt 2: 

a) w art. 140a w ust. 1 po użytych po raz pierwszy wyrazach „o których mowa w” 

dodaje się wyrazy „przepisach wydanych na podstawie”, 

b) w art. 140a w ust. 2 oraz w art. 140b w pkt 1 i 2 po wyrazach „o którym mowa w” 

dodaje się wyrazy „przepisach wydanych na podstawie”; 

 

2) w art. 1 w pkt 3 dodaje się przepis art. 145m, określający kto może być opiekunem 

psa służbowego lub konia służbowego. W pkt 1 i 3 ustawa wskazuje na obowiązek 

ukończenia przez przewodnika i policjanta-jeźdźca odpowiedniego szkolenia. 

Ponieważ analogiczny przepis znajduje się w kolejnej zmienianej w art. 2 ustawie, 

zwraca uwagę (w art. 1) brak fragmentu uregulowania (znajdujący się w art. 2) wskazujący 

na konieczność uzyskania po ukończeniu szkolenia pozytywnej oceny z egzaminu 

końcowego. 

Należy zatem rozważyć, czy nie ma potrzeby uzupełnienia przepisów art. 1 i kolejnych 

o wskazanie dotyczące konieczności uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego 

oraz wyjaśnienie czy w szkoleniach w Policji przewidywane są takie egzaminy. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 145m w pkt 1 i 3 na końcu dodaje się wyrazy „,i uzyskał 

pozytywną ocenę z egzaminu końcowego”; 

– w art. 3 w pkt 3, w art. 147x w pkt 1 i 3 na końcu dodaje się wyrazy „,i uzyskał 

pozytywną ocenę z egzaminu końcowego”; 

– w art. 6 w pkt 4, w art. 264b w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „i który ukończył szkolenie 

specjalistyczne” zastępuje się wyrazami „, który ukończył szkolenie specjalistyczne 

i uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu końcowego”; 
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– w art. 7 w pkt 3, w art. 245b w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „, a także uzyskał 

pozytywną ocenę z egzaminu końcowego”; 

– w art. 8 w pkt 2, w art. 140b w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „, a także uzyskał 

pozytywną ocenę z egzaminu końcowego”; 

 

3) w art. 1 w pkt 3, w art. 145q w ust. 4 oraz w art. 145w w pkt 7 ustawa posługuje się 

wyrażeniem „koszty lekarstw”. Tymczasem ustawa Prawo farmaceutyczne w słowniczku 

zawartym w art. 2 w pkt 10–12 posługuje się sformułowaniami „lek apteczny”, „lek gotowy” 

lub „lek recepturowy”, natomiast w pkt 32 mówi o ”produkcie leczniczym”. Ustawa Prawo 

farmaceutyczne nie posługuje się wyrazem „lekarstwo”. Spośród tych użytych najszerszy 

zakres znaczeniowy można przypisać wyrażeniu „produkt leczniczy”. 

Produktem leczniczym jest bowiem substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana 

jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi 

lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, 

poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie 

farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. 

Tym właśnie wyrażeniem posługuje się ustawodawca nowelizując przepisy ustawy 

o powszechnym obowiązku obrony w art. 2, w art. 136h w ust. 3 oraz w art. 136n w pkt 13 

niniejszej ustawy.  

Propozycje poprawek: 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 145q w ust. 4 oraz w art. 145w w pkt 7 wyraz „lekarstw” 

zastępuje się wyrazami „produktów leczniczych”; 

– w art. 3 w pkt 3, w art. 147zb w ust. 4 oraz w art. 147zh w pkt 7 wyraz „lekarstw” 

zastępuje się wyrazami „produktów leczniczych”; 

– w art. 4 w pkt 2, w art. 124t w ust. 4 oraz w art. 124z w pkt 13 wyraz „lekarstw” 

zastępuje się wyrazami „produktów leczniczych”; 

– w art. 6 w pkt 4, w art. 264f w ust. 4 oraz w art. 264l w pkt 6 wyraz „lekarstw” zastępuje 

się wyrazami „produktów leczniczych”; 

– w art. 7 w pkt 3, w art. 245f w ust. 4 oraz w art. 245l w pkt 7 wyraz „lekarstw” zastępuje 

się wyrazami „produktów leczniczych”; 

– w art. 8 w pkt 2, w art. 140f w ust. 4 oraz w art. 140l w pkt 8 wyraz „lekarstw” zastępuje 

się wyrazami „produktów leczniczych”; 
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4) w art. 1 w pkt 3, w art. 145u treść ust. 2 i 3 jest identyczna, różne są tylko podmioty 

do których adresowane są obowiązki zawarte w obu przepisach. 

Ponieważ ustawa w art. 145o wprowadza definicję „opiekuna” i definicja ta obejmuje 

swym zakresem wszystkich opiekunów wskazanych w ust. 2 i 3 wydaje się racjonalnym 

zabiegiem połączenie tych jednostek redakcyjnych w jedną, z jednym „opiekunem” 

i organizacją społeczną, podobnie jak czyni to ustawodawca w ust. 1. 

Analogiczna uwaga dotyczy przepisów pozostałych ustaw, w których wprowadzono 

definicję „opiekuna”. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 145u: 

a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „psa służbowego lub opiekun 

konia służbowego niezwłocznie powiadamia” zastępuje się wyrazami „oraz 

organizacja, o której mowa w art. 145n ust. 9, niezwłocznie powiadamiają”, 

b) skreśla się ust. 3; 

– w art. 3 w pkt 3, w art. 147zf: 

a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „psa służbowego lub opiekun 

konia służbowego niezwłocznie powiadamia” zastępuje się wyrazami „oraz 

organizacja, o której mowa w art. 147y ust. 9, niezwłocznie powiadamiają”, 

b) skreśla się ust. 3; 

– w art. 6 w pkt 4, w art. 264j: 

a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „psa służbowego niezwłocznie 

powiadamia” zastępuje się wyrazami „oraz organizacja, o której mowa w art. 264c 

ust. 7, niezwłocznie powiadamiają”, 

b) skreśla się ust. 3; 

– w art. 7 w pkt 3, w art. 245j: 

a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „psa służbowego niezwłocznie 

powiadamia” zastępuje się wyrazami „oraz organizacja, o której mowa w art. 245c 

ust. 7, niezwłocznie powiadamiają”, 

b) skreśla się ust. 3; 

– w art. 8 w pkt 2, w art. 140j: 

a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „psa służbowego niezwłocznie 

powiadamia” zastępuje się wyrazami „oraz organizacja, o której mowa w art. 140c 

ust. 7, niezwłocznie powiadamiają”, 
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b) skreśla się ust. 3; 

 

5) przepis zawarty w art. 2, w art. 136i w ust. 2 należy rozdzielić kropką na dwa zdania. 

Brak kropki po wyrazie „zbycia” powoduje, że nie ma jasności do jakiej czynności 

odnosi się wyznaczony ustawą 30-dniowy termin, czy do obowiązku informacyjnego czy do 

prawa skorzystania z prawa pierwokupu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2, w art. 136i w ust. 2 po użytym po raz drugi wyrazie „zbycia” dodaje się 

kropkę; 

 

6) wymaga wyjaśnienia norma zawarta w art. 136i w ust. 2. Zapisany tu został 

obowiązek opiekuna psa kontraktowego wycofanego z użycia o zamiarze zbycia tego psa, 

tymczasem w art. 136l w ust. 3 zapisano obowiązek właściciela psa kontraktowego 

wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany 

w jednostce wojskowej, poinformowania o zbyciu zwierzęcia. 

Zakresy obu przepisów nakładają się, można z nich wnioskować, że art. 136l ust. 3 

stanowi lex specialis w stosunku do 136i ust. 2 co oznaczałoby, że w przypadku psa 

kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu lat trwania 

kontraktu był używany w jednostce wojskowej, Siłom Zbrojnym nie będzie przysługiwało 

prawo pierwokupu. 

Powstaje również pytanie, dlaczego właściciele psów wycofanych z użycia, które nie 

były używane w jednostce wojskowej aż 5 lat, muszą informować o zamiarze zbycie psa, 

ale o jego zbyciu już nie. 

 

7) w art. 2, w art. 136l w ust. 1 ustawa posługuje się terminem „paszport konia” 

tymczasem w pozostałych przepisach ustawy tj. w art. 136b ust. 5 oraz w 136m w ust. 1 

w pkt 7 mówi się o „dowodzie tożsamości konia”. Zgodnie z § 10 Zasad techniki 

prawodawczej do oznaczenia jednakowych pojęć należy używać jednakowych określeń. Z tej 

przyczyny należy postulować ujednolicenie terminologii ustawy w przedstawionym 

w niniejszej uwadze zakresie i w miejsce paszportu wpisać „dowód tożsamości”. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 2, w art. 136l w ust. 1 wyraz „paszport” zastępuje się wyrazami „dowód 

tożsamości”; 

 

8) w art. 2, w art. 136l w ust. 2 w pkt 1 należy wprowadzić zmianę redakcyjną 

polegającą na zmianie przypadku zastosowanego do wyrazu „trzydzieści”; 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2, w art. 136l w ust. 2 w pkt 1 wyraz „trzydziestu” zastępuje się wyrazem 

„trzydzieści”; 

 

9) w art. 6 ustawy wprowadzono dwa rodzaje przygotowania psów do służby. Są to: 

tresura, której program i normy należności sprzętu określi Dyrektor Generalny w drodze 

zarządzenia oraz obok tresury szkolenie psów regulowane szczegółowo w rozporządzeniu 

Ministra Sprawiedliwości. 

Ustawa określa w niektórych przepisach inne niż dla pozostałych psów – uprawnienia 

dla psów odbywających szkolenie. Są to np. wyższe normy żywieniowe albo szczególne 

podstawy wycofania z użycia. Należy wyjaśnić, czy w trakcie tresury psy będą miały 

podwyższane stawki żywieniowe oraz czy brak postępów w tresurze będzie skutkował 

wycofaniem psa z użycia, podczas gdy ten sam osobnik, dobrze radził sobie w trakcie 

szkolenia, czy pies będzie mógł być wymieniony lub zwrócony, w sytuacji gdy przepisy 

dotyczące tych kwestii dotyczą jedynie szkoleń, a nie tresury. Kwestie te wymagają 

wyjaśnienia, ze względu na brak analogicznych regulacji. 

 

10) w art. 6, w zmienianych przepisach ustawy o Służbie Więziennej pozostawiono 

regulacje dotyczące psów specjalnych – w art. 18 ust. 1 pkt 3, art. 208 oraz w art. 208a 

ust. 2–4. W art. 18 ust. 1 pkt 3 stanowi się, że „psy specjalne wyszkolone są w zakresie 

wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych lub materiałów 

wybuchowych”. 

W art. 208 oraz art. 208a pozycja prawna psów specjalnych jest ujęta odrębnie, 

równolegle do sytuacji psów służbowych. Takie uregulowania odnoszące się do psów 
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specjalnych pozbawiają je wszelkich uprawnień i gwarancji jakie niesie ze sobą wejście 

w życie ustawy. W celu zapewnienia im analogicznych uprawnień jak te, które posiadać będą 

psy służbowe należy zmienić przepisy przedłożonej ustawy i wskazać miejsce psa 

specjalnego, jako rodzaju psa służbowego w systemie prawa określanego przepisami ustawy 

o Służbie Więziennej. 

Propozycje poprawek: 

–w art. 6: 

a)  po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 18 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „psów specjalnych” zastępuje się wyrazami 

„psów służbowych”;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a) w art. 208 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) opiece nad psem służbowym,”; 

3b) użyte w art. 208a w ust. 2 w pkt 1, w pkt 2 dwukrotnie, w ust. 3 oraz w ust. 4 

w pkt 1–3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „pies specjalny lub 

służbowy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku 

wyrazami „pies służbowy”; 

 

11) w art. 6 w pkt 4, w art. 264e w ust. 6 ustawa wskazuje w jakich przypadkach 

opiekun psa służbowego lub organizacja opiekująca się psem wycofanym z użycia ma 

obowiązek zwrotu części ryczałtu wypłaconego na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. 

W pkt 2 art. 264e ust. 6 mówi się o obowiązku odebrania zwierzęcia, w przypadku 

o którym mowa w art. 264k ust. 1. Przepis ten obejmuje następujące przypadki: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania 

wbrew zakazom, o których mowa w art. 264g; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

Z kolei w art. 264e w ust. 6 w pkt 4 „rezygnacja ze sprawowania opieki nad 

zwierzęciem” stanowi odrębną podstawę powstania obowiązku zwrotu części wypłaconego 

ryczałtu. 

Oznacza to konieczność wprowadzenia zmiany polegającej na usunięciu w art. 264e 

w ust. 6 punktu 4 lub doprecyzowaniu pkt 2. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 6 w pkt 4, w art. 264e w ust. 6 skreśla się pkt 4; 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator
 


