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      RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     
 

                  VIII kadencja 
 
 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA   

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny  

(druk nr 1509) 
 

 
Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1  regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1646 do Komisji: Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek 

zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka  

po rozpatrzeniu  poprawek na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.  

 

wnoszą: 
  

W y s o k i  S e j m  raczy następujące  poprawki: 
 

 
1) w art. 1 w pkt 2 lit. e i f nadać brzmienie: 

„e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„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 wszelkich lub określonych zawodów,  
2) prowadzenia wszelkiej lub określonej działalności lub 



3) wykonywania wszelkich lub określonych czynności wymagających 
zezwolenia  

– które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.”, 
f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu: 

„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 wszelkich lub określonych zawodów,  
2) prowadzenia wszelkiej lub określonej działalności lub 
3) wykonywania wszelkich lub 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.”,”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawką nr 4. 
 

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 38a skreślić ust. 6; 
 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 2 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 3. 
 

3) w art. 1 w pkt 3, w art. 38a ust. 6 nadać brzmienie: 
„6. W razie naruszenia zakazu lub nakazu określonego w ust. 1, sąd orzeka przepadek 

zwierzęcia.”; 
– KP PO 

– odrzucić 

 

4) w art. 1 w pkt 3, art. 38b nadać brzmienie: 
„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 2016 r. 
poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 773) 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, 666 i 768) stosuje się 
odpowiednio. 



2. W razie orzeczenia zakazu wykonywania wszelkich zawodów, prowadzenia 
wszelkiej działalności lub wykonywania wszelkich czynności, o którym mowa 
w art. 35 ust. 4 lub 4a, sąd przesyła odpis wyroku także powiatowemu 
lekarzowi weterynarii, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego.”. 

– KP PO 
– odrzucić 

 
 
 
 
 
Warszawa, dnia  22 czerwca 2017 r. 
 
  

Przewodniczący Komisji  
Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
 

/-/ Stanisław Piotrowicz 

 
 

/-/ Robert Telus 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Agata Borowiec 
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