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projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T 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  

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 września 

2020 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 1: 

a) w lit. a, pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) „kocie rasowym” – rozumie się przez to kota o odpowiednim dla rasy 

fenotypie, który posiada rodowód wpisany do rejestru prowadzonego 

przez polską organizację hodowców wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego będącą członkiem felinologicznej organizacji światowej;”, 

b) w lit. b, pkt 10a otrzymuje brzmienie: 

„10a) „psie rasowym” – rozumie się przez to psa o odpowiednim dla rasy 

fenotypie, który posiada udokumentowany w trzech pokoleniach 

rodowód wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez 

organizację hodowców wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, 

będącą członkiem kynologicznego stowarzyszenia międzynarodowego 

wpisanego do sądowego rejestru stowarzyszeń;”; 

2)  w art. 1 w pkt 1 w lit. c, w pkt 20 wyrazy „podmiotów podległych lub nadzorowanych 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych” zastępuje się wyrazami 

„podmiotów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub 

nadzorowanych przez tego ministra” oraz wyrazy „Straży Ochrony Kolei” wyrazami 

„straży ochrony kolei”; 
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3)  w art. 1 w pkt 1 w lit. c, w pkt 20 po wyrazach „jednostek ratownictwa” dodaje się 

wyrazy „, Straży Marszałkowskiej, organizacji pozarządowych działających w formie 

stowarzyszenia lub fundacji, które zgodnie z celami statutowymi wykonują zadania 

w zakresie ratownictwa lub poszukiwań,”; 

4)  w art. 1 w pkt 2, w pkt 20 wyrazy „za wyjątkiem” zastępuje się wyrazami 

„z wyjątkiem” oraz wyraz „gwarantujących” zastępuje się wyrazem „gwarantujące”; 

5)  w art. 1 skreśla się pkt 3; 

6)  w art. 1 w pkt 4 w lit. a: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 2 otrzymuje” zastępuje się wyrazami 

„ust. 1 i 2 otrzymują”, 

b) dodaje się ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu 

pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, 

odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.”; 

7)  w art. 1 w pkt 4: 

a) w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zabrania się utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi w sposób 

stały.”, 

b) w lit. b: 

– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 3–7” zastępuje się wyrazami „ust. 3–

8”, 

– w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Trzymanie zwierzęcia w kojcu jest dozwolone, pod warunkiem 

umożliwienia zwierzęciu niezbędnego ruchu poza kojcem przynajmniej raz 

na dobę oraz zapewnienia zwierzęciu o wysokości w kłębie:”, 

– w ust. 6 po wyrazach „na każde kolejne zwierzę powiększa się o” dodaje się 
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wyrazy „nie mniej niż”, 

– dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Przepisów ust. 5–7 nie stosuje się do schronisk dla zwierząt.”; 

8)  w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 5 w pkt 1–3 wyrazy „powierzchnię kojca wynoszącą” 

zastępuje się wyrazami „powierzchni kojca wynoszącej”; 

9)  w art. 1 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) po art. 9a dodaje się art. 9b w brzmieniu: 

„Art. 9b. Zabrania się: 

1) organizowania i uczestniczenia w konkursach, loteriach, aukcjach lub 

licytacjach, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę, jest przedmiotem 

loterii, aukcji lub licytacji; 

2) prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych; 

3) sprzedaży i nabywania przedmiotów materialnych i niematerialnych 

w przypadku, gdy zwierzę domowe stanowi bezpłatne uzupełnienie do 

sprzedawanego przedmiotu.”;”; 

10)  w art. 1 w pkt 6: 

a) w lit. a, ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Gminy realizują zadanie zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom: 

1) za pośrednictwem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących 

schroniska dla zwierząt lub 

2) zlecając przedsiębiorcom zawodowo zajmującym się zadaniem 

z zakresu ochrony opieki nad bezdomnymi zwierzętami prowadzenie 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, lub 

3) zawierając z organizacjami społecznymi, o których mowa w ust. 4, 

porozumienie w sprawie prowadzenia schronisk dla zwierząt.”, 

b) w lit. c: 

– w ust. 5 wyrazy „jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1a pkt 1 i 2,” 

zastępuje się wyrazami „gminnej jednostki organizacyjnej, o której mowa 
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w ust. 1a pkt 1”, 

– w ust. 7 wyrazy „w ust. 1a pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 1a pkt 1”; 

11)  w art. 1 w pkt 6 w lit. b, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt i które nie działają w celu osiągnięcia zysku, mogą 

zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić 

schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu 

terytorialnego.”; 

12)  w art. 1 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) w art. 11a: 

a) w ust. 2: 

– pkt 2–5 otrzymują brzmienie: 

„2) całoroczną opiekę nad wolnobytującymi kotami, a w szczególności 

ich dokarmianie oraz sterylizację albo kastrację, po których 

następuje powrót zwierząt do naturalnego środowiska; 

3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt wyłapanych na terenie 

gminy; 

5) określenie warunków i trybu poszukiwania nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt;”, 

– pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7) wskazanie gospodarstwa rolnego dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom 

gospodarskim miejsca w tym gospodarstwie; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 

zdarzeń losowych, w tym drogowych z udziałem zwierząt 

bezdomnych, dzikich lub kotów wolnobytujących, w których 

zwierzęta odnoszą obrażenia;”, 

– dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

„9) określenie zasad i trybu przekazywania bezdomnych zwierząt 



– 5 – 

domowych do schroniska dla zwierząt oraz bezdomnych zwierząt 

gospodarskich do gospodarstwa rolnego dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich; 

10) określenie sposobu i trybu przyjmowania zawiadomień od 

mieszkańców gminy o bezdomnych zwierzętach oraz o zwierzętach 

wymagających opieki weterynaryjnej, o których mowa w pkt 8.”, 

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), corocznie do dnia 14 kwietnia, 

przekazuje właściwemu komendantowi Policji, komendantowi straży 

gminnej, właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, właściwemu 

staroście powiatowemu oraz organizacjom społecznym, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na terenie gminy 

i powiatu, informację o: 

1) schronisku dla zwierząt oraz podmiocie wyłapującym bezdomne 

zwierzęta, z którym gmina zawarła umowę, wraz ze wskazaniem 

numeru telefonu oraz adresu; 

2) podmiocie zapewniającym całodobową opiekę weterynaryjną 

w przypadku zdarzeń losowych, w tym drogowych z udziałem zwierząt 

bezdomnych lub dzikich, w których zwierzęta odnoszą obrażenia, wraz 

ze wskazaniem numeru telefonu oraz adresu; 

3) pracowniku gminy odpowiedzialnym za opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi, wraz ze wskazaniem całodobowego numeru telefonu.”;”; 

13)  w art. 1: 

a) dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) tytuł  rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Zwierzęta wykorzystywane do celów 

widowiskowych, filmowych, sportowych, specjalnych i obronnych”;”, 

b) w pkt 8, w ust. 1 wyrazy „filmowych, sportowych i specjalnych” zastępuje się 

wyrazami „widowiskowych, filmowych, sportowych, specjalnych i obronnych”; 

14)  w art. 1 w pkt 9, w art. 16a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Dopuszcza się wystawy i pokazy zwierząt polegające wyłącznie na 
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prezentowaniu cech danego gatunku zwierząt oraz pokazy psów specjalnych 

i ratowniczych.”; 

15)  w art. 1 w pkt 10 w lit. a, w ust. 1a wyrazy „Zabronione jest wykorzystywanie” 

zastępuje się wyrazami „Zabrania się wykorzystywania” oraz wyrazy „za wyjątkiem” 

zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem”; 

16)  w art. 1 w pkt 10 w lit. d, ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, minimalne warunki utrzymywania poszczególnych gatunków 

zwierząt wykorzystywanych do celów filmowych, sportowych i specjalnych, 

mając na względzie zapewnienie im właściwej opieki.”; 

17)  w art. 1 w pkt 13 w lit. a, ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Wymogu pozbawienia świadomości określonego w ust. 1 nie 

stosuje się w przypadku poddawania zwierząt ubojowi szczególnym 

sposobem przewidzianym przez obrządek religijny związku wyznaniowego 

o uregulowanej sytuacji prawnej, działającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie na potrzeby jego członków, zwanym 

dalej „ubojem bez ogłuszenia.”; 

18)  w art. 1 w pkt 13 w lit. a, w ust. 3b wyrazy „nie zezwala się na stosowanie” zastępuje 

się wyrazami „zabrania się stosowania”; 

19)  w art. 1 w pkt 13 w lit. b, w ust. 7: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „z ministrem właściwym do spraw wyznań 

religijnych oraz mniejszości narodowych”, 

b) w pkt 4 wyrazy „określania maksymalnych potrzeb” zastępuje się wyrazami 

„maksymalne potrzeby”; 
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20)  w art. 1 w pkt 16: 

a) w art. 34b: 

– ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Lekarze weterynarii, będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej albo 

osobami wyznaczonymi na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 albo art. 18 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 oraz 

z 2020 r. poz. 285), przeprowadzają kontrolę schronisk dla zwierząt z urzędu raz 

na kwartał.”, 

–  w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wykonując kontrolę, o której mowa w ust. 1, lekarze weterynarii 

wymienieni w ust. 1 są uprawnieni do:”, 

b) w art. 34c skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 oraz z 2020 r. poz. 285)”; 

21)  w art. 1: 

a) w pkt 17 polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: „po rozdziale 10a dodaje się 

rozdziały 10b–10d w brzmieniu:”,  

b) skreśla się polecenia nowelizacyjne w pkt 18 i 19 oraz ich oznaczenia; 

22)  w art. 1 w pkt 18, w art. 34e w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy „art. 34e” zastępuje się wyrazami „art. 34f”, 

b) w pkt 2 wyrazy „art. 634a” zastępuje się wyrazami „art. 63
4a

”; 

23)  w art. 1 w pkt 18, w art. 34e  w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „adwokatem, radcą prawnym” 

zastępuje się wyrazami „adwokatem lub radcą prawnym”; 

24)  w art. 1 w pkt 18, w art. 34e w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach 

o wykroczenia określone w art. 37–37b, art. 37d lub art. 37e.”; 

25)  w art. 1 w pkt 18, w art. 34e w ust. 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4) członkowie organu wykonawczego oraz członkowie organu nadzoru 

organizacji pozarządowej nie są skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) posiada umowę z lekarzem weterynarii w zakresie gotowości do zapewnienia 

całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej dla zwierząt odebranych 

w trybie art. 7 ust. 1 lub 3.”; 

26)  w art. 1 dodaje się pkt 21a i 21b w brzmieniu: 

„21a) po art. 37e dodaje się art. 37f w brzmieniu: 

„Art. 37f. 1. W sprawach o wykroczenia, określonych w art. 37–37b, art. 37d 

lub art. 37e, oskarżycielem publicznym może być organizacja pozarządowa 

wpisana na listę, o której mowa w art. 34e ust. 1. 

2. Udział w sprawie organizacji społecznej, której statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt oraz która złożyła wniosek o ukaranie, wyłącza 

Policję od udziału w sprawie.”; 

21b) w art. 38: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sąd przekazuje zawiadomienie o prawomocnym orzeczeniu 

o przepadku zwierzęcia na rzecz organizacji społecznej biorącej udział 

w postępowaniu lub innej organizacji, której statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przekazanie zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, następuje za 

zgodą organizacji, której zwierzę ma zostać przekazane.”, 

c) w ust. 4 pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) schronisku dla zwierząt lub organizacji społecznej, której statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt – jeżeli jest to zwierzę domowe, 

lub 

2) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) lub prowadzącej gospodarstwo rolne organizacji społecznej, 
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której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt – jeżeli jest to 

zwierzę gospodarskie, lub 

3) ogrodowi zoologicznemu, schronisku dla zwierząt lub organizacji 

społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt – 

jeżeli jest to zwierzę laboratoryjne lub zwierzę wykorzystywane do 

celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub 

utrzymywane w ogrodach zoologicznych.”;”; 

27)  w art. 3: 

a) przed pkt 1 dodaje się pkt … i … w brzmieniu: 

„…) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Na prowadzenie działalności w zakresie:”; 

…) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien 

spełniać podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3 i 4.”;”, 

b) w pkt 2, ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy 

schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz organizacje społeczne, o których mowa  

w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 638 i …), nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, ale muszą 

spełniać warunki wymagane przy udzielaniu tego zezwolenia oraz warunki 

określone w art. 11 ust. 5–7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt.”; 

28)  w art. 4, § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. W sprawach o przestępstwa, których przedmiotem było zwierzę, oraz o 

przestępstwa, o których mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego, organizacja 

pozarządowa wpisana na listę, o której mowa w art. 34e ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 i …), lub Główny 

Lekarz Weterynarii, mogą wykonywać prawa pokrzywdzonego. Pełnomocnikiem 
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tej organizacji pozarządowej może być jej upoważniony przedstawiciel.”; 

29)  w art. 5, w § 1d wyrazy „Inspekcja Weterynaryjna” zastępuje się wyrazami „właściwy 

organ Inspekcji Weterynaryjnej”; 

30)  w art. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 5: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) w art. 1 pkt 1 lit. a, c–f, h–j, l, jest dozwolone po stwierdzeniu przez 

powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na 

przewidywane miejsce jej prowadzenia, w drodze decyzji, spełniania 

wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego 

rodzaju działalności; 

2) w art. 1 pkt 1 lit. b, g, k, n, p, jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, 

w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi 

weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej 

prowadzenia.”, 

b) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) stwierdzającą spełnianie wymagań weterynaryjnych, jeżeli wymagania 

określone dla danego rodzaju działalności nadzorowanej, o której mowa 

w art. 1 pkt 1 lit. a, c–f, h–j, l, są spełnione; 

2) odmawiającą stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych, jeżeli 

wymagania określone dla danego rodzaju działalności nadzorowanej, 

o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c–f, h–j, l, nie są spełnione.”, 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zgłoszenia zamiaru 

prowadzenia przez podmiot działalności nadzorowanej, o której mowa 

w art. 1 pkt 1 lit. b, g, k, p, wydaje decyzję o nadaniu temu podmiotowi 

weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.”;”; 

31)  w art. 6 dodaje się pkt 3–5 w brzmieniu 
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„3) w art. 24d: 

a) w ust. 1 i 2 wyrazy „wydawania paszportu” zastępuje się wyrazami 

„wydawania paszportu, znakowania psów”, 

b) w ust. 7 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się wyrazem „, lub” i dodaje się 

lit. c w brzmieniu: 

„c) pobrania próbek w celu określenia miana przeciwciał.”; 

4) po art. 56a dodaje się art. 56b–56e w brzmieniu: 

„Art. 56b. 1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju 

podlegają obowiązkowemu oznakowaniu za pomocą mikroczipa. 

2. Posiadacze psów są obowiązani oznakować psy w terminie 30 dni od dnia 

ukończenia przez psa 3. miesiąca życia. 

3. Oznakowania psa dokonują lekarze weterynarii wpisani do rejestru, 

o którym mowa w art. 24d ust. 1. 

4. Psy poddane oznakowaniu podlegają wpisowi do rejestru, o którym mowa 

w art. 56c ust. 1. 

5. Lekarz weterynarii, który dokonał oznakowania psa, wydaje posiadaczowi 

psa zaświadczenie o dokonaniu oznakowania lub dokonuje wpisu w dokumencie 

identyfikacyjnym psa o dokonaniu oznakowania. 

6. Posiadacze psów są obowiązani do zgłoszenia lekarzowi weterynarii 

wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 24d ust. 1, zmiany danych 

zamieszczonych w rejestrze, o którym mowa w art. 56c ust. 1.  

7. Lekarz weterynarii wydaje posiadaczowi psa zaświadczenie o dokonaniu 

aktualizacji danych zamieszczonych w rejestrze, o którym mowa w art. 56c ust. 1, 

albo dokonuje wpisu o dokonaniu aktualizacji w dokumencie identyfikacyjnym 

psa. 

8. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, za pośrednictwem okręgowych 

izb lekarsko-weterynaryjnych, zaopatruje lekarzy weterynarii w druki 

zaświadczeń, o których mowa w ust. 5 i 7. 

9. Lekarz weterynarii pobiera od posiadacza psa opłatę za oznakowania psa, 

dokonanie aktualizacji danych zamieszczonych w rejestrze oraz wydanie 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5 i 7. 

10. Środki z tytułu opłat, o których mowa w ust. 8, przeznacza się na 

pokrycie kosztów: 
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1) wynagrodzenia lekarzy weterynarii za oznakowanie psa, dokonanie 

aktualizacji danych zamieszczonych w rejestrze, o którym mowa w art. 56c 

ust. 1, oraz wydanie zaświadczeń, o których mowa w ust. 5 i 7; 

2) ponoszonych przez Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną, związanych 

z drukiem zaświadczeń, o których mowa w ust. 5 i 7, oraz ich 

przekazywaniem okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym; 

3) o których mowa w art. 56c ust. 6. 

Art. 56c. 1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi centralny 

rejestr psów oznakowanych. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, stanowi integralną część rejestru 

wydanych paszportów, o którym mowa w art. 24ae ust. 4. 

3. Lekarze weterynarii, o których mowa w art. 56b ust. 3, po dokonaniu 

oznakowania psa, niezwłocznie przekazują do rejestru, o którym mowa w ust. 1, 

następujące dane: 

1) imię i nazwisko, kod pocztowy i miejsce zamieszkania oraz numer telefonu 

posiadacza psa; informacja może również zawierać adres e-mail posiadacza 

psa; 

2) gatunek, rasę i płeć psa; 

3) numer mikroczipa; 

4) datę i miejsce implantacji mikroczipa; 

5) datę szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, jeżeli zostało dokonane wraz 

z oznakowaniem. 

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany organom Inspekcji 

Weterynaryjnej, organom samorządu gminnego, Policji, straży gminnej oraz 

przedstawicielom organizacji społecznych, których statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt w celu realizacji zadań, o których mowa w ustawie. 

5. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna określi, w drodze uchwały, sposób 

prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób i terminy 

przekazywania do niego przez lekarzy weterynarii danych, o których mowa 

w ust. 3. 

6. Koszty związane z: 

1) administrowaniem i utrzymywaniem serwerów, 

2) przygotowywaniem i aktualizowaniem oprogramowania komputerowego 
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oraz materiałów pomocniczych, związanych z korzystaniem z tego 

oprogramowania 

– są pokrywane z opłat pobieranych za oznakowanie psów, opłat za dokonanie 

aktualizacji danych zamieszczonych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, oraz ze 

środków pochodzących z dotacji przekazywanych przez ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

Art. 56d. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymogi techniczne, które powinien spełniać mikroczip, o którym mowa 

w art. 56b ust. 1, 

2) wysokość opłaty za oznakowanie psa mikroczipem, o którym mowa 

w art. 56b ust. 1, 

3) wysokość opłaty za aktualizację danych wpisanych do rejestru, o którym 

mowa w art. 56c ust. 1, 

4) wysokość opłaty za wydanie zaświadczeń, o których mowa w art. 56b ust. 5 

i 7, 

5) wysokość wynagrodzenia dla lekarza weterynarii za oznakowanie psa 

mikroczipem, o którym mowa w art. 56b ust. 1, 

7) wysokość kwoty, stanowiącej część opłat, przeznaczonej na pokrycie 

kosztów, o których mowa w art. 56c ust. 6 

– mając na uwadze koszty prowadzenia, w tym administrowania i utrzymania, 

rejestru, o którym mowa w ust. 1, druk zaświadczeń, o których mowa w art. 56b 

ust. 5 i 7, ich przekazywanie i wydawanie, a także nakład pracy lekarza 

weterynarii przy oznakowaniu psów mikroczipem, o którym mowa w art. 56b 

ust. 1. 

Art. 56e. Minister właściwy do spraw rolnictwa może przekazać Krajowej 

Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej dotację na realizację zadań, o których mowa 

w art. 56c ust. 6.”; 

5) po art. 84a dodaje się art. 84b w brzmieniu: 

„Art. 84b. 1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 56b ust. 1, 2 

lub 6, podlega karze aresztu albo karze grzywny. 

2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest 

karalne. 
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3. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sąd może 

orzec środek karny w postaci przepadku zwierzęcia. 

4. W razie ukarania za wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, sąd może 

orzec nawiązkę do wysokości 1 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt. 

5. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”;”; 

32)  w art. 8, w pkt 3 przed wyrazami „lisa pospolitego” dodaje się wyrazy „zwierzęta 

futerkowe –”; 

33)  dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. 1. Posiadacz psa oznakowanego za pomocą mikroczipa przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązany zgłosić się w terminie 18 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do lekarza weterynarii wpisanego do rejestru, 

o którym mowa w art. 24d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w celu wprowadzenia do 

rejestru, o którym mowa w art. 56c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, informacji 

o oznakowaniu psa. 

2. Posiadacz psa nieoznakowanego za pomocą mikroczipa przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy jest obowiązany zgłosić się w terminie 18 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy do lekarza weterynarii wpisanego do rejestru, 

o którym mowa w art. 24d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, w celu oznakowania psa.”; 

34)  dodaje się art. 8b w brzmieniu: 

„Art. 8b. Do postępowań w sprawie odbioru zwierząt, wszczętych 

i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

35)  w art. 9 skreśla się ust. 2; 

36)  w art. 14  w ust. 1 wyrazy „prawo do odszkodowania” zastępuje się wyrazem 
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„odszkodowanie”; 

37)  w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania może wnieść powództwo 

do sądu powszechnego. Powództwo przysługuje także w przypadku niewydania decyzji 

przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie 3 miesięcy od dnia 

otrzymania przez niego wniosku o wypłatę odszkodowania.”; 

38)  dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. Organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, może wykonywać uprawnienia organizacji pozarządowej wpisanej na listę, 

o której mowa w art. 34e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, pod warunkiem złożenia 

wniosku o wpis na tę listę w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.”; 

39)  skreśla się art. 16; 

40)  w art. 17 w pkt 1 po wyrazach „8–11” dodaje się wyrazy „, art. 3”. 

 



 

W N I O S E K  M N I E J S Z O Ś C I  

 

– w art. 1 w pkt 12, art. 18a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18a. 1. Podmiot, który podjął decyzję o wycofaniu ze służby zwierzęcia 

wykorzystywanego do celów specjalnych, może przekazać to zwierzę osobie 

sprawującej dalszą opiekę. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opiekunów zwierząt organizacji pozarządowej 

działającej w formie stowarzyszenia lub fundacji, która zgodnie z celem statutowym 

wykonuje zadania w zakresie ratownictwa lub poszukiwań. 

3. Przekazanie opieki nad zwierzęciem, o którym mowa w ust. 1, następuje 

w drodze nieodpłatnej umowy. 

4. Opiekunowi zwierzęcia, który zawarł umowę określoną w ust. 3, przysługuje od 

podmiotu przekazującego opiekę nad zwierzęciem miesięczne świadczenie na 

utrzymanie zwierzęcia w wysokości nie niższej od środków przekazywanych na 

utrzymanie zwierzęcia przez ten podmiot w okresie wykorzystywania zwierzęcia do 

celów specjalnych. 

5. Świadczenie, o którym mowa w ust. 4, jest wypłacane z góry do 10 dnia 

miesiąca ze środków podmiotu przekazującego opiekę nad zwierzęciem,  przez okres 

sprawowania przez opiekuna opieki nad zwierzęciem. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór umowy, o której mowa 

w ust. 3, mając na uwadze konieczność zapewnienia zwierzętom wykorzystywanym do 

celów specjalnych, wycofanym ze służby, właściwych warunków bytowania.”. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


