
Projekt z dnia 21 grudnia 2016 r. 

U S T AWA  

z dnia ………………………. 2016 r. 

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 

856, z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 ust. 2 pkt. 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej 

ilości wody umożliwiającej oddychanie;”; 

2) w art. 35: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z 

naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym 

okrucieństwem 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”; 

c) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich 

zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo 

określone w ust. 1 lub 1a.”; 

d) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt 

albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w 

ust. 2."; 

d) 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 
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 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 
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czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem 

zwierząt lub oddziaływaniem na nie, sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz 

wykonywania: 

1) określonego zawodu albo określonych bądź wszelkich zawodów,  

2) prowadzenia określonej albo wszelkiej działalności lub 

3) wykonywania określonych albo wszelkich czynności wymagających 

zezwolenia  

– które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem 

na nie”; 

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d 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 określonego zawodu albo określonych bądź wszelkich 

zawodów,  

2) prowadzenia określonej albo wszelkiej działalności lub 

3) wykonywania określonych albo wszelkich 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 10. 

4c. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd orzeka 

przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub może 

orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia 

przestępstwa. 

4d. Orzeczenie przepadku, o którym mowa w ust. 4c, może dotyczyć również 

przedmiotów niestanowiących własności sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna 

osoba uprawniona na podstawie towarzyszących okoliczności przewidywała albo 

powinna i mogła przewidzieć, że mogą one zostać użyte do popełnienia 

przestępstwa.”; 

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd orzeka 

nawiązkę w wysokości od 1.000 zł do 100.000 zł na wskazany cel związany z 

ochroną zwierząt.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) 

art. 244 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, 

wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających 

zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, 

prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, 

wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu 

okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu 

kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub 

zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania zwierząt 

albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


