U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 października
2020 r. ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, wprowadza do jej
tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w pkt 10 skreśla się wyraz „nr”;

2)

w art. 6:
a) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Kodeksie cywilnym” zastępuje
się wyrazami „ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740)”,
b) w ust. 6 wyrazy „Kodeksie cywilnym” zastępuje się wyrazami „ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny”;

3)

w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, podają do wiadomości w swojej
siedzibie informacje o wysokości opłat, o których mowa w ust. 2, albo o ich
niepobieraniu oraz o warunkach, jakie mają być spełnione, aby uzyskać wpis do księgi
hodowlanej, rejestru hodowlanego lub rejestru, a w przypadku gdy posiadają stronę
internetową – udostępniają te informacje na tej stronie.”;

4)

w art. 30 w ust. 9 w pkt 3 wyrazy „określonych w ust. 4 pkt 3” zastępuje się wyrazami
„, o których mowa w ust. 4 pkt 3”;

5)

w art. 36 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku nieusunięcia uchybień, o których mowa w ust. 8, dyrektor
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt informuje ministra właściwego do spraw
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rolnictwa o stwierdzonych uchybieniach, proponując cofnięcie:
1)

zezwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 8 lub

2)

zezwolenia, o którym mowa w art. 13 ust. 7, lub

3)

upoważnienia do wykonywania wszystkich lub niektórych zadań określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2.”;

6)

w art. 38:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i ust. 6 pkt 2, przekazuje się w postaci
papierowej lub elektronicznej, na formularzach, których wzory określają przepisy
wydane na podstawie ust. 7a.”,
b) dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
wzory formularzy, na których przekazuje się informacje, o których mowa w ust. 4
i ust. 6 pkt 2, mając na względzie zapewnienie zupełności i przejrzystości
przekazywanych informacji.”;

7)

w art. 39 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się lit. b;

8)

w art. 39 w ust. 1 w pkt 13:
a) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 38 ust. 7, przekazuje wskazane
w tym przepisie informacje na formularzach niezgodnych z wzorami
formularzy określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 38
ust. 7a, lub”,
b) w lit. f wyrazy „art. 38 ust. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „art. 38 ust. 11 i 12”;

9)

dodaje się art. 42a w brzmieniu:
„Art. 42a. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1392) w art. 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zwierzęta gospodarskie – zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt 1
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ustawy z dnia … o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
(Dz. U. …);”.”;

10)

w art. 44 w ust. 1 wyrazy „upoważniony do prowadzenia” zastępuje się wyrazami
„, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zgodę na
prowadzenie”.

MARSZAŁEK SENATU

Tomasz GRODZKI

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. Senat rozpatrzył ustawę o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich i uchwalił do niej 10 poprawek.
Dokonując analizy ustawy w aspekcie spójności wewnętrznej i systemowej, Senat
przyjął:
1)

poprawkę nr 1 i 4, zapewniając spójność, w tym w zakresie terminologii, w obrębie
przepisów ustawy;

2)

poprawkę nr 8, w zakresie art. 39 ust. 1 pkt 13 lit. f, korygując oznaczenie przepisów na
skutek przyjęcia poprawki nr 6;

3)

poprawkę nr 9, zmierzającą do rozszerzenia zakresu regulacji ustawy o zmianę ustawy
z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych, w zakresie w jakim odnosi się ona do „zwierząt gospodarskich”
w rozumieniu uchylanej ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

4)

poprawkę nr 10, zapewniając spójność przepisu przejściowego z zakresem regulacji
art. 34 ust. 5 uchylanej ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich stanowiącego podstawę do udzielenia zgody na
prowadzenie szkoleń dla podmiotów wykonujących usługi w zakresie sztucznego
unasiennienia.
Dokonując analizy ustawy pod względem legislacyjnym, Senat uznał za zasadne

przyjęcie:
1)

poprawki nr 2, zapewniającej odwoływanie się w ustawie do ustawy – Kodeks cywilny
w sposób określony w § 158 Zasad techniki prawodawczej;

2)

poprawka nr 5, zmierzającą do zredagowania przepisu zawierającego wyszczególnienia
zgodnie z wymogami § 56 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej.
Przyjmując poprawkę nr 3, Senat uznał za zasadne rozszerzenie nałożonego na

podmioty prowadzące księgę hodowlaną, rejestr lub rejestr hodowlany obowiązku
zamieszczania w ich siedzibie, a jeżeli posiadają stronę internetową – na tej stronie,
informacji o wysokości pobieranych przez nie opłat za wydanie zaświadczenia
potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej, rejestru hodowlanego i rejestru
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oraz za wydanie świadectwa zootechnicznego, a w przypadku gdy nie pobierają tych opłat –
o ich niepobieraniu.
Przyjmując poprawkę nr 6, Senat uznał za niedopuszczalne nakładanie na adresatów
niebędących organem władzy publicznej obowiązku przekazywania informacji na
formularzach, których wzory określa decyzja Komisji Europejskiej skierowana do państw
członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności, że za naruszenie tego obowiązku ustawa
przewiduje sankcję karną w postaci kary grzywny, a sama treść tych formularzy nie pozwala
na ich bezpośrednie zastosowanie przez adresatów.
Dokonując oceny konstytucyjności przepisów karnych ustawy, w szczególności
w kontekście art. 42 ust. 1 Konstytucji, Senat uznał za zasadne przyjęcie:
1)

poprawki nr 7, zmierzającej do likwidacji przepisu karnego przewidującego karę
grzywny za naruszenie postanowień dokumentu, który nie jest aktem normatywnym;

2)

poprawki nr 8, w zakresie art. 39 ust. 1 pkt 13 lit. e, zmierzającej do modyfikacji
brzmienia przepisu karnego, ze względu na to, że przewiduje on karę grzywny za
przekazywanie przez organizatorów zawodów konnych wymaganych ustawą informacji
na formularzach niezgodnych z wzorami formularzy określonych dla państw
członkowskich Unii Europejskiej w skierowanej do nich decyzji Komisji Europejskiej.

