
Dzień dobry, przesyłam postulaty obywatelskie dotyczące ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.  

1. W zawartej ustawie z dnia 18 września 2020 roku Art.9 ust. 2 brzmi: „Tracą ważność zezwolenia na 

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wydane przedsiębiorcom przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy. „ Postulat o zmianę artykułu 9. ust. 2 przepisu ustawy w pełnym nowym brzmieniu Postuluję o 

rozpatrzenie zmiany treści Art.9 ust. 2 w brzmieniu: „Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, wydane przedsiębiorcom przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność na czas 

na jaki zostały wydane.„ 2. W zawartej ustawie z dnia 18 września 2020 roku Art. 14 ust. 1 brzmi: „Podmiotom 

przekazującym zwierzęta, dotychczas wykorzystywane do celów rozrywkowych i widowiskowych, 

przetrzymywanych, hodowanych i prezentowanych w cyrkach lub bazach cyrkowych, przysługuje prawo do 

odszkodowania za poniesioną szkodę w wyniku nałożenia obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1. „ Postulat 

o zmianę artykułu 14. ust. 1 przepisu ustawy poprzez rozszerzenie o zapis w brzmieniu: „Podmiotom, 

prowadzącym schroniska dla bezdomnych zwierząt, przysługuje prawo do odszkodowania lub rekompensaty z 

Budżetu Państwa z tytułu zaprzestania tej działalności w związku z wejściem w życie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy 

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 września 2020 roku”. W załączniku 

treść z uzasadnieniem. Proszę o zapoznanie się i rozpatrzenie zmian.  

Z poważaniem, C. P. 



         Nowy Targ, dn. 21.09.2020 

 

 

 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

 C. P.  

 ul. Kokoszków 101 

 34-400 Nowy Targ 

 508 204 372  
  

  

       Do 

       Senackiej Komisji 

       Ustawodawczej 

 
 Odnosząc się do najbliższego posiedzenia Komisji Ustawodawczej 

(23.09.2020), na którym będzie rozpatrywana ustawa o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt oraz niektórych innych ustaw m.in. druk senacki nr 209 z dnia 18 

września 2020 roku, pragnę przesłać do rozpatrzenia przez Komisję następujące 

poprawki: 

 

1. W zawartej ustawie z dnia 18 września 2020 roku Art.9 ust. 2 brzmi: 

„Tracą ważność zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

wydane przedsiębiorcom przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. „ 

 

Postulat o zmianę artykułu 9. ust. 2 przepisu ustawy w pełnym nowym 

brzmieniu 

 Postuluję o rozpatrzenie zmiany treści Art.9 ust. 2 w brzmieniu: 

„Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

wydane przedsiębiorcom przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane.„ 

         Uzasadnienie: 

 Jako przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą - Schronisko dla 

bezdomnych Zwierząt od dwudziestu sześciu lat, zachowując nienaganną opinię 

organów kontrolujących w tym Najwyższej Izby Kontroli, z dnia na dzień zostaję 

wraz z rodziną pozbawiona środków do życia poprzez zamknięcie mojej działalności. 

 Dlatego postuluję o zmianę brzmienia Art. 9 ust. 2, tak aby zachować 

możliwość prowadzenia działalności do momentu wygaśnięcia zezwolenia. Byłoby to   



samoistnym vacatio legis, do którego można przygotować moją działalność, 

pracowników oraz jednostki współpracujące. 

 

2.  W zawartej ustawie z dnia 18 września 2020 roku Art. 14 ust. 1 brzmi:  

„Podmiotom przekazującym zwierzęta, dotychczas wykorzystywane do celów 

rozrywkowych i widowiskowych, przetrzymywanych, hodowanych i prezentowanych 

w cyrkach lub bazach cyrkowych, przysługuje prawo do odszkodowania za 

poniesioną szkodę w wyniku nałożenia obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1. „ 

 

Postulat o zmianę artykułu 14. ust. 1 przepisu ustawy poprzez rozszerzenie o 

zapis w brzmieniu: 

 

„Podmiotom, prowadzącym schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, przysługuje prawo do odszkodowania lub 

rekompensaty z Budżetu Państwa z tytułu zaprzestania tej 

działalności w związku z wejściem w życie przepisu art. 9 

ust. 2 ustawy  o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 18 września 2020 roku”. 
 

 

Uzasadnienie: 

Prowadząc działalność gospodarczą od dwudziestu sześciu lat i przez ten czas 

regularnie odprowadzając należne podatki, wykonując inwestycje wymagane 

zaleceniami organów kontrolujących, oraz wprowadzając modernizacje i rozwiązania 

mające na celu podwyższenie standardów i kwalifikacji oferowanych usług, 

przysługiwać powinno prawo do odszkodowania również schroniskom dla 

bezdomnych zwierząt za poniesione straty z tytułu zaprzestania prowadzenia 

działalności w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt oraz niektórych innych ustaw. 

     

          Z poważaniem, 

          C. P. 


