
Wskazanie interesu, 
który w odniesieniu do 
danej regulacji 
zgłaszający zamierza 
chronić: 

USTAWA z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 
niektórych innych ustaw. Druk 209 ( powyższa rubryka Tytuł projektu ustawy i nr 
druku: nie działa jest zablokowana na ustawie o KRS ) Ochrona  zwierząt. ochrona 
praw  człowieka i praw obywatelskich,. ochrona swobody działalności  gospodarczej, 
ochrona praworządności  i równości wobec prawa, a szczególności ochrona zasady i 
praktyki równego traktowania  obywateli w zakresie konstytucyjnie gwarantowanej 
ochrony miru domowego, własności i prywatności oraz przestrzegania prawa 
domniemania niewinności w sprawach właścicieli zwierząt oskarżanych przez 
organizacje społeczne. 
 

Wskazanie rozwiązania 
prawnego, o którego 
uwzględnienie 
zgłaszający będzie 
zabiegał: 

Usunięcie z art 7 ust 3 ustawy o ochronie zwierząt możliwości odbierania zwierząt 
właścicielom przez przedstawicieli organizacji społecznych- jako zapisu 
dyskryminacyjnego obywateli ze względu na posiadanie zwierząt, gdyż 
pozwalającego na inne - gorsze traktowanie osób posiadających zwierzęta niż 
pozostałych obywateli, w których prawo własności mogą  ingerować wyłącznie organy 
i służby Państwa. Zapewnienie w sytuacjach rozpatrywania zasadności czasowego 
odebrania właścicielowi zwierzęcia obecności bezstronnego  - czyli mającego status 
urzędnika państwowego , urzędowego lekarza weterynarii PIW  dla  ochrony zwierząt 
przed stresem i  cierpieniem spowodowanym bezpodstawnymi odbiorami 
właścicielom.  Doprecyzowanie w art 7 ust 4,że kosztami czasowego odebrania 
zwierzęcia tj transportu, utrzymania i koniecznego leczenia można obciążyć jego 
dotychczasowego  właściciela lub opiekuna  - WYŁĄCZNIE gdy to on zostanie 
prawomocnie skazany w związku ze znęcaniem się nad tym zwierzęciem, aby jak ma 
to miejsce obecnie konsekwencji finansowych skazania np. opiekuna zwierzęcia nie 
ponosił tak jak to się dzieje obecnie - nieskazany właściciel zwierzęcia Usunięcie z 
ustawy przepisów narzucających monopol wybranych podmiotów  w określonych 
dziedzinach obszary opieki nad zwierzętami oraz przepisów pozostających w 
sprzeczności z zasadą swobody działalności gospodarczej, Usunięcie przepisów 
narzucających minimalna powierzchnie kojca dla psów lub zapewnienie co najmniej 3 
letniego Vacatio legis pod warunkiem wcześniejszego wprowadzenia i prowadzenia 
przez te 3 lata programów  sterylizacji, kastracji  i znakowanie mikrochipem  aby 
prowadząc sterylizację i kastrację przez co najmniej 2-3 lata  na tyle 
zmniejszyć  ilość  zwierząt w schroniskach, aby przepisy wymuszające zapewnienie 
dużej powierzchni na jednego psa nie skutkowały koniecznością eutanazji psów, dla 
których braknie wymaganej powierzchni,  Doprecyzowanie przepisów art 34 e w ten 
sposób, żeby na listę organizacji które utrzymują specjalne uprawnienia mogła zostać 
wpisana wyłącznie organizacja, która pomyślnie czyli bez zastrzeżeń przejdzie 
postępowanie weryfikacyjne, które Ministerstwo będzie zobowiązane przeprowadzić tj 
przed wpisaniem na listę sprawdzić czy w ostatnich 5 latach organizacja nie złamała 
prawa szczególnie w zakresie odbierania zwierząt właścicielom ( czy dopełniła 
wszelkich formalności i czy zwierzęta przez nia odebrane pod jej opieka przeżyły, a w 
szczególności czy w przypadku orzeczenia przez Sąd przepadku zwierząt organizacja 
dopełniła wszystkich obowiązków wynikających z art 38 uoz – oraz czy w 
okolicznościach wskazanych w art 7 ust 6 u.oz – zwróciła właścicielom zwierzęta bo 
to jest miernikiem do odpowiedzialności w realizacji zadać powierzonych przez 
Państwo Polskie i przestrzegania prawa, bo przyznanie tak szerokich uprawnień 
wymaga nieposzlakowanej opinii w zakresie przestrzegania prawa. Postępowanie 
weryfikacyjne trwałoby przez określony czas i było obwieszczone publicznie , aby 
można było składać zarzuty przeciwko umieszczenia danej organizacji na liście 
organizacji o których mowa w art 34 e .1 projektu. ( uzupełnienie art 34 e ust 2 pkt 4 o 
sformułowanie poprzez przejcie procesu weryfikacji przez Ministerstwo w jawnym i 
publicznym postępowaniu weryfikacyjnym z możliwością wnoszenia zarzutów przez 
obywateli)  

 


