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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 maja 2003 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierzàt

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65,
poz. 595) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U. Nr 111, poz. 724),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

2) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniajàcà ustaw´
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U.
Nr 113, poz. 715),

3) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r.
Nr 208, poz. 1763),

4) ustawà z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21),

5) ustawà z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy wprowa-
dzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy — Kar-
ta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 111, poz. 1194),

6) ustawà z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy
o ochronie zwierzàt (Dz. U. Nr 135, poz. 1141)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 21 maja 2003 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 41 i 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie zwierzàt (Dz. U. Nr 111, poz. 724), które stano-
wià:

„Art. 41. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Ko-
deks wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114,
z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16,
poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44,
poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275,
z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100,
z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20,

poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72,
poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75,
poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24,
poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310 oraz
z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369,
Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104,
poz. 661 i Nr 106, poz. 677) skreÊla si´
art. 62.

Art. 42. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych do ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres 12 miesi´cy od dnia jej wej-
Êcia w ˝ycie, stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà
sprzeczne z ustawà.”;

2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniajàcej
ustaw´ — Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny
(Dz. U. Nr 113, poz. 715), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1998 r.”;

4) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz
z 2002 r. Nr 208, poz. 1763), który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem:

1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,
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2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

5) art. 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 21), który stanowi:

„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

6) art. 31 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie
ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy
wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy
— Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 111, poz. 1194), który stanowi:

„Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 39 lit. a) i b) i art. 23, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r.,

2) art. 1 pkt 50 lit. d), pkt 54 lit. a), c) i h),
art. 2 pkt 9 oraz art. 3 pkt 23, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.,

3) art. 6 i 13, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 czerwca 2003 r.,

4) art. 5 i 9, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2002 r.”;

7) art. 2—7 ustawy z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie
ustawy o ochronie zwierzàt (Dz. U. Nr 135,
poz. 1141), które stanowià:

„Art. 2. 1. Kierowcy i konwojenci zatrudnieni do
przewozu zwierzàt sà obowiàzani do po-
twierdzenia, do dnia 31 grudnia 2003 r.,
kwalifikacji do transportu tych zwierzàt.

2. Przewoênicy wykonujàcy dzia∏alnoÊç
w zakresie zarobkowego transportu dro-
gowego zwierzàt sà obowiàzani do spe∏-
nienia wymogów wynikajàcych z niniej-
szej ustawy do dnia 31 grudnia 2003 r.

Art. 3. Jednostki organizacyjne prowadzàce
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy doÊwiadcze-
nia lub testy na zwierz´tach sà obowiàzane
do z∏o˝enia wniosku o umieszczenie ich
w wykazie, o którym mowa w art. 28 ust. 10
ustawy okreÊlonej w art. 1, w terminie
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 4. Post´powanie wszcz´te przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy dotyczàce wydania ze-
zwolenia na:

1) utrzymywanie psa rasy uznanej za agre-
sywnà,

2) hodowl´ zwierzàt laboratoryjnych

— toczy si´ na podstawie dotychczasowych
przepisów.

Art. 5. Inspekcja Weterynaryjna wykonuje nadzór
w zakresie:

1) utrzymywania zwierzàt wykorzystywa-
nych do doÊwiadczeƒ i testów oraz prze-
prowadzania tych doÊwiadczeƒ i testów,

2) utrzymywania i wykorzystywania zwie-
rzàt do celów rozrywkowych, widowisko-
wych, filmowych, sportowych i specjal-
nych,

3) tresury zwierzàt dla celów widowiskowo-
-rozrywkowych i obronnych,

4) utrzymywania zwierzàt w ogrodach zoo-
logicznych oraz hodowlach zwierzàt za-
rejestrowanych zgodnie z odr´bnymi
przepisami

— od dnia 1 stycznia 2003 r.

Art. 6. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, zacho-
wujà moc dotychczasowe przepisy wyko-
nawcze, je˝eli nie sà z nià sprzeczne.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Zwierz´, jako istota ˝yjàca, zdolna do od-
czuwania cierpienia, nie jest rzeczà. Cz∏owiek jest mu
winien poszanowanie, ochron´ i opiek´.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do
zwierzàt stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
rzeczy.

3. Organy administracji publicznej podejmujà dzia-
∏ania na rzecz ochrony zwierzàt, wspó∏dzia∏ajàc w tym
zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami
krajowymi i mi´dzynarodowymi.

Art. 2. Ustawa reguluje post´powanie ze zwierz´ta-
mi:

1) domowymi;

2) gospodarskimi;

3) wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, wido-
wiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych;

4)1) u˝ywanymi w procedurach doÊwiadczalnych;

5) utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych;

6) wolno ˝yjàcymi (dzikimi);

7) obcymi faunie rodzimej.

Art. 3.2) W celu realizacji przepisów ustawy Inspek-
cja Weterynaryjna oraz inne w∏aÊciwe organy admini-
stracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego wspó∏-
dzia∏ajà z samorzàdem lekarsko-weterynaryjnym oraz
z innymi instytucjami i organizacjami spo∏ecznymi,
których statutowym celem dzia∏ania jest ochrona
zwierzàt.

Art. 4. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1)3) „doÊwiadczeniu na zwierz´ciu” — rozumie si´
przez to ka˝dà form´ wykorzystania zwierz´cia
(kr´gowca) do badaƒ naukowych, testów i celów
dydaktycznych, ∏àcznie z uÊmiercaniem zwierz´cia
do tych celów;

2) „humanitarnym traktowaniu zwierzàt” — rozumie
si´ przez to traktowanie uwzgl´dniajàce potrzeby
zwierz´cia i zapewniajàce mu opiek´ i ochron´;

3) „koniecznoÊci bezzw∏ocznego uÊmiercenia” — ro-
zumie si´ przez to obiektywny stan rzeczy stwier-
dzony, w miar´ mo˝liwoÊci, przez lekarza wetery-
narii, polegajàcy na tym, ˝e zwierz´ mo˝e dalej ˝yç
jedynie cierpiàc i znoszàc ból, a moralnym obo-
wiàzkiem cz∏owieka staje si´ skrócenie cierpieƒ
zwierz´cia;

4)4) „mena˝erii objazdowej” — rozumie si´ przez to
przedsi´biorc´ wykonujàcego dzia∏alnoÊç w zakre-
sie organizowania obwoênych wystaw zwierzàt;

5) „metodach alternatywnych w zakresie przeprowa-
dzania doÊwiadczeƒ” — rozumie si´ przez to nowo-
czesne metody badawcze, niewymagajàce prze-
prowadzania doÊwiadczeƒ na ˝ywym zwierz´ciu;

6) „og∏uszaniu zwierz´cia” — rozumie si´ przez to me-
tod´ profesjonalnego ca∏kowitego wy∏àczenia
ÊwiadomoÊci zwierz´cia, trwajàcego a˝ do jego
Êmierci;

7)5) „okrutnych metodach w chowie lub hodowli zwie-
rzàt” — rozumie si´ przez to dzia∏ania lub zaniecha-
nia cz∏owieka prowadzàce w sposób oczywisty do
zmian patologicznych w organizmie zwierz´cia (so-
matycznych lub psychicznych), zw∏aszcza w posta-
ci skutków znoszenia dotkliwego bólu, przymusza-
nia do okreÊlonego zachowania si´ (uleg∏oÊci) g∏o-
dem, pragnieniem, dzia∏aniem pràdu elektryczne-
go (z wyjàtkiem u˝ywania pastuchów elektrycz-
nych, treserów oraz urzàdzeƒ elektrycznych s∏u˝à-

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 maja 2003 r. (poz. 1002)

USTAWA

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie zwierzàt

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierzàt
(Dz. U. Nr 135, poz. 1141), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
28 wrzeÊnia 2002 r.

2) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
4) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
5) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
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cych do przep´du zwierzàt) bàdê innymi zabiegami
tego rodzaju, w szczególnoÊci karmienie i pojenie
zwierzàt przemocà;

8) „okrutnym traktowaniu” — rozumie si´ przez to
wymienione w ustawie przypadki zn´cania si´ nad
zwierz´tami oraz inne post´powanie w∏aÊciciela
bàdê innej osoby, prowadzàce do skutków porów-
nywalnych ze skutkami zn´cania si´;

9) „piel´gnacji” — rozumie si´ przez to wszystkie
aspekty relacji pomi´dzy cz∏owiekiem a zwierz´-
ciem, w szczególnoÊci uruchamiane przez cz∏owie-
ka zasoby materialne i niematerialne, aby uzyskaç
i utrzymaç u zwierz´cia stan fizyczny i psychiczny,
w którym najlepiej ono znosi warunki bytowania
narzucone przez cz∏owieka;

10) „przecià˝aniu zwierzàt” — rozumie si´ przez to
zmuszanie do nadmiernego wysi∏ku energetyczne-
go, nieodpowiadajàcego mo˝liwoÊciom kondycyj-
nym zwierz´cia ze wzgl´du na jego stan fizyczny
i zdrowotny;

11) „ra˝àcym zaniedbaniu” — rozumie si´ przez to dra-
styczne odst´pstwo od okreÊlonych w ustawie
norm post´powania ze zwierz´ciem, a w szczegól-
noÊci w zakresie utrzymywania zwierz´cia w stanie
zag∏odzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niew∏a-
Êciwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie;

12) „szczególnym okrucieƒstwie zabijajàcego zwierz´”
— rozumie si´ przez to przedsi´branie przez spraw-
c´ dzia∏aƒ charakteryzujàcych si´ drastycznoÊcià
form i metod zadawania Êmierci, a zw∏aszcza zada-
wanie Êmierci w sposób wyszukany lub powolny,
obliczony z premedytacjà na zwi´kszenie rozmiaru
cierpieƒ i czasu ich trwania;

13) „ubojni” — rozumie si´ przez to ka˝dy zak∏ad pozo-
stajàcy pod paƒstwowà kontrolà sanitarnà i wete-
rynaryjnà, przeznaczony do wykonywania uboju
zwierzàt;

14) „uwi´zi” — rozumie si´ przez to wszelkie urzàdze-
nia mechaniczne kr´pujàce swobod´ ruchów zwie-
rz´cia, w zakresie mo˝liwoÊci przemieszczania si´
ponad ustalony zakres, jak te˝ niektóre urzàdzenia
do kierowania ruchami zwierz´cia w sposób za-
mierzony przez cz∏owieka;

15) „w∏aÊciwych warunkach bytowania” — rozumie
si´ przez to zapewnienie zwierz´ciu mo˝liwoÊci eg-
zystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku,
rasy, p∏ci i wieku;

16) „zwierz´tach bezdomnych” — rozumie si´ przez to
zwierz´ta domowe lub gospodarskie, które uciek∏y,
zab∏àka∏y si´ lub zosta∏y porzucone przez cz∏owie-
ka, a nie ma mo˝liwoÊci ustalenia ich w∏aÊciciela
lub innej osoby, pod której opiekà trwale dotàd po-
zostawa∏y;

17) „zwierz´tach domowych” — rozumie si´ przez to
zwierz´ta tradycyjnie przebywajàce wraz z cz∏owie-
kiem w jego domu lub innym odpowiednim po-
mieszczeniu, utrzymywane przez cz∏owieka w cha-
rakterze jego towarzysza;

18)6) „zwierz´tach gospodarskich” — rozumie si´
przez to zwierz´ta gospodarskie w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwie-
rzàt gospodarskich;

19)7) „zwierz´tach laboratoryjnych” — rozumie si´
przez to myszy, szczury, Êwinki morskie, chomiki
syryjskie (z∏ote), króliki, psy, koty, przepiórki oraz
zwierz´ta naczelne, z wyjàtkiem cz∏owieka, utrzy-
mywane wy∏àcznie w celu wykorzystania w do-
Êwiadczeniach naukowych i testach przez podmiot
zarejestrowany na podstawie przepisów o zwal-
czaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwie-
rzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryj-
nej;

20) „zwierz´tach wykorzystywanych do celów specjal-
nych” — rozumie si´ przez to zwierz´ta, których
profesjonalna tresura oraz u˝ywanie odbywa si´
na podstawie odr´bnych przepisów, regulujàcych
szczegó∏owe zasady dzia∏ania jednostek Polskich
Si∏ Zbrojnych, Policji, Stra˝y Granicznej i innych
formacji podleg∏ych Ministrowi Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji8), s∏u˝b kontroli celnej, ratow-
nictwa oraz regulujàcych zasady szkolenia i wyko-
rzystania psów — przewodników osób ociemnia-
∏ych;

21)9) „zwierz´tach wolno ˝yjàcych (dzikich)” — rozu-
mie si´ przez to zwierz´ta nieudomowione ˝yjàce
w warunkach niezale˝nych od cz∏owieka;

22)9) „hodowli zwierzàt laboratoryjnych” — rozumie
si´ przez to utrzymywanie zwierzàt przeznaczonych
wy∏àcznie do doÊwiadczeƒ lub testów;

———————
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
8) Obecnie: ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,

zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 24 i art. 29 ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816,
Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71,
poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820,
Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52,
poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 744
i Nr 96, poz. 874), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
1999 r. 

9) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. f ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.
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23)9) „jednostce prowadzàcej doÊwiadczenia lub te-
sty” — rozumie si´ przez to jednostk´ organizacyj-
nà uprawnionà do dokonywania doÊwiadczeƒ lub
testów, w której mogà byç przetrzymywane zwie-
rz´ta w przeznaczonych do tego celu pomieszcze-
niach.

Art. 5. Ka˝de zwierz´ wymaga humanitarnego trak-
towania.

Art. 6. 1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabi-
janie zwierzàt oraz zn´canie si´ nad nimi jest zabronio-
ne.

2. Przez zn´canie si´ nad zwierz´tami nale˝y rozu-
mieç zadawanie albo Êwiadome dopuszczanie do zada-
wania bólu lub cierpieƒ, a w szczególnoÊci:

1) umyÊlne zranienie lub okaleczenie zwierz´cia, nie-
stanowiàce dozwolonego prawem zabiegu lub do-
Êwiadczenia na zwierz´ciu;

2) doÊwiadczenia na zwierz´tach powodujàce cierpie-
nie, przeprowadzone z naruszeniem przepisów
ustawy;

3) umyÊlne u˝ywanie do pracy lub w celach sporto-
wych albo rozrywkowych zwierzàt chorych, w tym
rannych lub kulawych, albo zmuszanie ich do czyn-
noÊci mogàcych spowodowaç ból;

4) bicie zwierzàt przedmiotami twardymi i ostrymi lub
zaopatrzonymi w urzàdzenia obliczone na sprawia-
nie specjalnego bólu, bicie po g∏owie, dolnej cz´Êci
brzucha, dolnych cz´Êciach koƒczyn;

5) przecià˝anie zwierzàt pociàgowych i jucznych ∏a-
dunkami w oczywisty sposób nieodpowiadajàcymi
ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie
takich zwierzàt do zbyt szybkiego biegu;

6) transport zwierzàt, w tym zwierzàt hodowlanych,
rzeênych i przewo˝onych na targowiska, przeno-
szenie lub przep´dzanie zwierzàt w sposób powo-
dujàcy ich zb´dne cierpienie i stres;

7) u˝ywanie uprz´˝y, p´t, stela˝y, wi´zów lub innych
urzàdzeƒ zmuszajàcych zwierz´ do przebywania
w nienaturalnej pozycji, powodujàcych zb´dny ból,
uszkodzenia cia∏a albo Êmierç;

8) dokonywanie na zwierz´tach zabiegów i operacji
chirurgicznych przez osoby nieposiadajàce wy-
maganych uprawnieƒ bàdê niezgodnie z zasada-
mi sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowa-
nia koniecznej ostro˝noÊci i ogl´dnoÊci oraz
w sposób sprawiajàcy ból, któremu mo˝na by∏o
zapobiec;

9) z∏oÊliwe straszenie lub dra˝nienie zwierzàt;

10) utrzymywanie zwierzàt w niew∏aÊciwych warun-
kach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie
ra˝àcego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach al-
bo klatkach uniemo˝liwiajàcych im zachowanie na-
turalnej pozycji;

11) porzucanie zwierz´cia, a w szczególnoÊci psa lub
kota, przez w∏aÊciciela bàdê przez innà osob´, pod
której opiekà zwierz´ pozostaje;

12)10) stosowanie okrutnych metod w chowie lub ho-
dowli zwierzàt;

13) przeprowadzanie na zwierz´tach testów Êrodków
higienicznych i kosmetycznych powodujàcych
cierpienie, je˝eli znane sà odpowiednie metody al-
ternatywne;

14)11) trzymanie zwierzàt na uwi´zi, która powoduje
u nich uszkodzenie cia∏a lub cierpienie oraz nie za-
pewnia mo˝liwoÊci niezb´dnego ruchu;

15)11) organizowanie walk zwierzàt.

Art. 7. 1.12) Zwierz´ traktowane w sposób okre-
Êlony w art. 6 ust. 2 mo˝e byç czasowo odebrane
w∏aÊcicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce pobytu zwierz´cia i przekaza-
ne:

1) schronisku dla zwierzàt, je˝eli jest to zwierz´ domo-
we lub laboratoryjne, lub

2) paƒstwowej jednostce organizacyjnej prowadzàcej
gospodarstwo rolne, je˝eli jest to zwierz´ gospo-
darskie, lub

3) ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwie-
rzàt, je˝eli jest to zwierz´ wykorzystywane do ce-
lów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych,
sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoolo-
gicznych.

1a.13) Decyzja, o której mowa w ust. 1, podejmowa-
na jest z urz´du lub na wniosek Policji, lekarza wetery-
narii lub upowa˝nionego przedstawiciela organizacji
spo∏ecznej, której statutowym celem dzia∏ania jest
ochrona zwierzàt.

1b.13) Przekazanie zwierz´cia, o którym mowa
w ust. 1, nast´puje za zgodà podmiotu, któremu zwie-
rz´ ma byç przekazane.

———————
10) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
11) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
13) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
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1c.13) W przypadku braku zgody, o której mowa
w ust. 1b, lub wystàpienia innych okolicznoÊci unie-
mo˝liwiajàcych przekazanie zwierz´cia podmiotom,
o których mowa w ust. 1, zwierz´ mo˝e zostaç nieod-
p∏atnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej
albo osobie fizycznej, która zapewni mu w∏aÊciwà
opiek´.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natych-
miastowemu wykonaniu.

2a.14) Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏u-
guje prawo wniesienia odwo∏ania do samorzàdowego
kolegium odwo∏awczego w terminie 3 dni od daty do-
r´czenia decyzji. Samorzàdowe kolegium odwo∏awcze
rozpoznaje odwo∏anie w terminie 7 dni.

3.15) W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki, gdy dal-
sze pozostawanie zwierz´cia u dotychczasowego w∏a-
Êciciela lub opiekuna zagra˝a jego ˝yciu, policjant,
a tak˝e upowa˝niony przedstawiciel organizacji spo-
∏ecznej, której statutowym celem dzia∏ania jest ochro-
na zwierzàt, mo˝e odebraç mu zwierz´, zawiadamiajàc
o tym niezw∏ocznie wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta), celem podj´cia przez ten organ decyzji w przed-
miocie odebrania zwierz´cia.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3,
kosztami transportu, utrzymania i koniecznego lecze-
nia zwierz´cia obcià˝a si´ jego dotychczasowego w∏a-
Êciciela lub opiekuna.

5. Do nale˝noÊci z tytu∏u kosztów okreÊlonych
w ust. 4 stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

6.16) Odebrane zwierz´ podlega zwrotowi, je˝eli sàd
nie orzeknie w trybie art. 35 ust. 3 przepadku zwierz´-
cia, a tak˝e je˝eli post´powanie karne w tej sprawie zo-
stanie umorzone.

Art. 8. 1. (skreÊlony).17)

2.18) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania uwzgl´dni problematyk´ ochrony zwierzàt
w podstawie programowej kszta∏cenia ogólnego.

3.19) Zarzàd województwa przygotowuje i wykonu-
je program upowszechniania znajomoÊci przepisów
ustawy wÊród rolników przez wojewódzkie oÊrodki do-
radztwa rolniczego. 

4. (skreÊlony).20)

Rozdzia∏ 2

Zwierz´ta domowe

Art. 9. 1. Kto utrzymuje zwierz´ domowe, ma obo-
wiàzek zapewniç mu pomieszczenie chroniàce je przed
zimnem, upa∏ami i opadami atmosferycznymi, z dost´-
pem do Êwiat∏a dziennego, umo˝liwiajàce swobodnà
zmian´ pozycji cia∏a, odpowiednià karm´ i sta∏y dost´p
do wody.

2. Uwi´ê, na której jest trzymane zwierz´, nie mo˝e
powodowaç u niego urazów ani cierpieƒ oraz musi mu
zapewniç mo˝liwoÊç niezb´dnego ruchu.

Art. 10.21) 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywa-
nie psa rasy uznawanej za agresywnà wymaga ze-
zwolenia organu gminy w∏aÊciwego ze wzgl´du na
planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzy-
mywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamie-
rzajàcej prowadziç takà hodowl´ lub utrzymywaç ta-
kiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wyda-
je si´, a wydane cofa si´, je˝eli pies b´dzie lub jest
utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowià
zagro˝enie dla ludzi lub zwierzàt. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej, po zasi´gni´ciu opinii Zwiàzku Kynologiczne-
go w Polsce, ustala, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
ras psów uznawanych za agresywne, bioràc pod uwa-
g´ koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa ludzi
i zwierzàt.

Art. 11. 1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwie-
rz´tom oraz ich wy∏apywanie nale˝y do zadaƒ w∏a-
snych gmin.———————

14) Dodany przez art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia
2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjo-
nowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.

15) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 14.

17) Przez art. 15 lit. a ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy wpro-
wadzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy — Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111,
poz. 1194), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 paêdziernika
2001 r.

———————
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 lit. b ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 17.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 136 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊla-
jàcych kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

20) Przez art. 136 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 19.

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
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2.22) Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady i warunki wy∏apywania bezdomnych
zwierzàt.

3.23) Wy∏apywanie bezdomnych zwierzàt oraz roz-
strzyganie o dalszym post´powaniu z tymi zwierz´tami
odbywa si´ wy∏àcznie na mocy uchwa∏y rady gminy
podj´tej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem we-
terynarii oraz po zasi´gni´ciu opinii upowa˝nionego
przedstawiciela organizacji spo∏ecznej, której statuto-
wym celem dzia∏ania jest ochrona zwierzàt.

4.24) Organizacje spo∏eczne, których statutowym
celem dzia∏ania jest ochrona zwierzàt, mogà zapew-
niaç bezdomnym zwierz´tom opiek´ i w tym celu pro-
wadziç schroniska dla zwierzàt, w porozumieniu z w∏a-
Êciwymi organami samorzàdu terytorialnego.

Art. 11a.25) 1. Rada gminy mo˝e w drodze uchwa∏y
przyjàç program zapobiegajàcy bezdomnoÊci zwierzàt
obejmujàcy w szczególnoÊci:

1) sterylizacj´ albo kastracj´ zwierzàt;

2) poszukiwanie nowych w∏aÊcicieli dla zwierzàt;

3) usypianie Êlepych miotów.

2. Koszty realizacji programu, o którym mowa
w ust. 1, ponosi gmina.

Rozdzia∏ 3

Zwierz´ta gospodarskie

Art. 12. 1. Kto utrzymuje zwierz´ta gospodarskie
jest obowiàzany do zapewnienia im opieki i w∏aÊci-
wych warunków bytowania.

2.26) Warunki chowu lub hodowli zwierzàt nie mo-
gà powodowaç urazów i uszkodzeƒ cia∏a lub innych
cierpieƒ.

3.27) Zabrania si´ podawania zwierz´tom gospo-
darskim substancji o dzia∏aniu hormonalnym, tyreo-
statycznym i beta-agonistycznym w celu innym ni˝
leczniczy, z zastrze˝eniem ust. 3a.

3a.28) Dopuszcza si´ stosowanie substancji o dzia∏a-
niu hormonalnym w rozrodzie zwierzàt gospodarskich.

4. Zabrania si´ tuczu g´si i kaczek na st∏uszczone
wàtroby.

4a.29) Z zastrze˝eniem ust. 4b zabrania si´ utrzymy-
wania cielàt:

1) powy˝ej 8 tygodnia ̋ ycia w pojedynczych boksach;

2) na uwi´zi, z wyjàtkiem pory karmienia, a w czasie
jej trwania nie d∏u˝ej ni˝ jednà godzin´.

4b.29) Przepis ust. 4a pkt 1 nie dotyczy gospodarstw
rolnych, w których jednoczeÊnie utrzymywane jest
mniej ni˝ 6 cielàt.

5. Obsada zwierzàt ponad ustalone normy po-
wierzchni dla danego gatunku, wieku i stanu fizjolo-
gicznego jest zabroniona.

6. Zabrania si´ importu zwierzàt i produktów zwie-
rz´cych uzyskanych w wyniku chowu lub hodowli z na-
ruszeniem przepisów niniejszej ustawy.

6a.30) Utrzymujàcy zwierz´ta gospodarskie prze-
chowuje przez okres 3 lat dokumentacj´ weterynaryjnà
dotyczàcà przebiegu leczenia, przeprowadzonych za-
biegów weterynaryjnych oraz pad∏ych zwierzàt.

7.31) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, minimalne wa-
runki utrzymywania poszczególnych gatunków zwie-
rzàt gospodarskich, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
im w∏aÊciwej opieki.

Art. 13. 1.32) Wprowadzenie dotychczas niestoso-
wanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej techno-
logii chowu zwierzàt wymaga uzyskania zezwolenia
wojewody stwierdzajàcego, ̋ e technologia spe∏nia wy-
mogi okreÊlone ustawà.

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki ̊ ywnoÊciowej33)

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, tryb i spo-
sób wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 14. 1. Sposób i warunki u˝ywania zwierzàt do
pracy nie mogà stwarzaç nieuzasadnionego zagro˝e-
nia dla ich ˝ycia i zdrowia ani zadawaç im cierpienia.

———————
22) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
24) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
25) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
26) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
28) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
29) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
30) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. f ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
33) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, zgodnie

z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 17 i art. 22 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 8.
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2. Zabrania si´ w szczególnoÊci:

1) przecià˝ania zwierzàt;

2) u˝ywania do pracy zwierzàt chorych lub niedo˝y-
wionych;

3) u˝ywania uprz´˝y, w´dzide∏, rz´dów wierzcho-
wych, juków, podków, pojazdów lub narz´dzi mo-
gàcych, ze wzgl´du na z∏y stan techniczny lub nie-
w∏aÊciwà konstrukcj´, spowodowaç obra˝enia cia-
∏a lub Êmierç zwierz´cia;

4) u˝ywania do pop´dzania zwierzàt przedmiotów lub
narz´dzi, które mogà spowodowaç okaleczenie
zwierz´cia;

5) zmuszania do wyczerpujàcego k∏usu lub galopu
zwierzàt ciàgnàcych ∏adunek;

6) u˝ywania do zrywki drewna koni poni˝ej piàtego
roku ˝ycia.

3. Osoba wykorzystujàca zwierz´ta do pracy ma
obowiàzek zapewniç im, w ciàgu ka˝dej doby, wypoczy-
nek dla regeneracji si∏, w∏aÊciwy dla danego gatunku.

Rozdzia∏ 4

Zwierz´ta wykorzystywane do celów rozrywkowych,
widowiskowych, filmowych, sportowych 

i specjalnych

Art. 15. 1. Warunki wyst´pów, treningów i tresury
oraz metody post´powania ze zwierz´tami wykorzy-
stywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych,
filmowych, sportowych i specjalnych nie mogà zagra-
˝aç ich ˝yciu i zdrowiu ani powodowaç cierpienia.

2.34) Warunki wyst´pów zwierzàt, o których mowa
w ust. 1, muszà byç okreÊlone w przygotowanym przez
organizatora wyst´pu scenariuszu lub odpowiednim
programie zatwierdzonym przez G∏ównego Lekarza
Weterynarii albo wskazanà przez niego osob´.

3. Zabrania si´ stosowania wobec zwierzàt farma-
kologicznych i mechanicznych metod i Êrodków dopin-
gujàcych.

4. Zwierz´ta, o których mowa w ust. 1, powinny
mieç zapewniony w∏aÊciwy wypoczynek. Zabrania si´
w szczególnoÊci wykorzystywania tych zwierzàt bezpo-
Êrednio po transporcie, bez regeneracji wypoczynko-
wo-ruchowej.

5. Zwierz´tom, o których mowa w ust. 1, nale˝y za-
pewniç opiek´ lekarsko-weterynaryjnà.

6. (skreÊlony).35)

Art. 16. Zabrania si´ wykorzystywania zwierzàt
w widowiskach i sportach noszàcych znamiona okru-
cieƒstwa, w szczególnoÊci zabrania si´ organizowania
walk z udzia∏em byków, psów, kogutów.

Art. 17. 1. Do tresury i pokazów dla celów widowi-
skowo-rozrywkowych mogà byç wykorzystywane tyl-
ko zwierz´ta urodzone i wychowane w niewoli i tylko
takie, którym mogà byç zapewnione warunki egzysten-
cji stosowne do potrzeb danego gatunku.

2.36) Tresura zwierzàt do celów widowiskowo-roz-
rywkowych i obronnych nie mo˝e byç prowadzona
w sposób powodujàcy ich cierpienie.

3. Nie wolno prowadziç tresury zwierzàt wy∏àcznie
w celu zwi´kszenia ich agresywnoÊci.

4. Zabrania si´ zmuszania zwierzàt do wykonywa-
nia czynnoÊci, które powodujà ból lub sà sprzeczne
z ich naturà.

5. Zabrania si´ dzia∏alnoÊci mena˝erii objazdowych.

6. Zabrania si´ propagowania lub upowszechnia-
nia drastycznych scen zabijania, zadawania cierpienia
lub innej przemocy, ze strony cz∏owieka, której ofiara-
mi sà zwierz´ta, chyba ̋ e sceny te majà na celu napi´t-
nowanie okrutnego zachowania wobec zwierzàt.

7. Do zwierzàt, o których mowa w ust. 2, stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 9.

8.37) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw kultury
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, minimalne warunki
utrzymywania poszczególnych gatunków zwierzàt wy-
korzystywanych do celów rozrywkowych, widowisko-
wych, filmowych, sportowych i specjalnych, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie im w∏aÊciwej opieki.

9. (skreÊlony).38)

Art. 18. 1.39) Zwierz´ta wykorzystywane do celów
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sporto-
wych i specjalnych mogà byç przetrzymywane, hodo-
wane i prezentowane jedynie w stadninach, cyrkach
lub bazach cyrkowych oraz w miejscach przeznaczo-
nych dla zwierzàt wykorzystywanych do celów specjal-
nych, pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Przetrzymywanie, hodowla lub prezentacja zwie-
rzàt, o których mowa w ust. 1, musi byç wykonywana
w sposób gwarantujàcy bezpieczeƒstwo ludzi i zwierzàt.

———————
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
35) Przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.

———————
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
38) Przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
39) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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Rozdzia∏ 5

Zwierz´ta w ogrodach zoologicznych

Art. 19. 1. W ogrodach zoologicznych utrzymuje si´
tylko zwierz´ta urodzone i wychowane w niewoli, a in-
ne zwierz´ta jedynie wtedy, gdy wymaga tego dobro
osobnika, populacji lub gatunku oraz cele dydaktyczne.

2. Do ogrodów zoologicznych sprowadza si´ tylko te
zwierz´ta, którym ogród zoologiczny mo˝e zapewniç wa-
runki egzystencji stosowne do potrzeb danego gatunku.

3. Nie nale˝y doprowadzaç do rozmna˝ania zwie-
rzàt, których potomstwu nie zapewni si´ w∏aÊciwej eg-
zystencji.

4.40) Utworzenie nowego ogrodu zoologicznego wy-
maga zezwolenia ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodo-
wiska wydawanego po zasi´gni´ciu opinii marsza∏ka
województwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce utwo-
rzenia ogrodu zoologicznego, a tak˝e opinii organizacji
zrzeszajàcej przedstawicieli ogrodów zoologicznych.

Art. 20. Zabrania si´ utrzymywania i hodowli poza
ogrodami zoologicznymi i w∏aÊciwymi placówkami na-
ukowymi oraz cyrkami zwierzàt drapie˝nych i jadowi-
tych groênych dla ˝ycia ludzi bàdê zwierzàt.

Rozdzia∏ 6

Zwierz´ta wolno ˝yjàce (dzikie)

Art. 21.41) Zwierz´ta wolno ˝yjàce stanowià dobro
ogólnonarodowe i powinny mieç zapewnione warunki
rozwoju i swobodnego bytu, z wyjàtkiem tych, o któ-
rych mowa w art. 33a ust. 1.

Art. 22.42) 1. Pozyskiwanie zwierzàt wolno ˝yjàcych
(dzikich) w celu preparowania ich zw∏ok wymaga ze-
zwolenia wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce wykonywania eksponatów.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje si´,
je˝eli zw∏oki zwierzàt b´dà prseparowane wy∏àcznie
w celu naukowym, dydaktycznym lub edukacyjnym.

3. W zezwoleniu ustala si´ warunki i sposób pozy-
skiwania zwierzàt, o których mowa w ust. 1, po uzyska-
niu opinii starosty w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
pozyskiwania tych zwierzàt.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do zwierzàt
wolno ̋ yjàcych (dzikich), których pozyskiwanie regulu-
jà odr´bne przepisy.

5. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wyda-
je si´, a wydane cofa, je˝eli: 

1) zachodzi uzasadniona potrzeba ochrony zasobów
genetycznych;

2) przemawiajà za tym wzgl´dy sanitarne.

Art. 22a.43) Pozyskiwanie zwierzàt wolno ˝yjàcych
(dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych
zw∏ok tych zwierzàt wymaga zgody wojewody w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na miejsce tworzenia takiej kolekcji.

Art. 23. (skreÊlony).44)

Rozdzia∏ 7

Transport zwierzàt

Art. 24. 1. Transport zwierzàt odbywa si´ Êrodkami
do tego celu przystosowanymi i jest prowadzony w od-
powiednich warunkach, a w szczególnoÊci:

1) zwierz´ta muszà byç prawid∏owo ulokowane,
a u˝ywane uwi´zi nie mogà im kr´powaç le˝enia
i wstawania w czasie transportu;

2) pod∏ogi pojazdów u˝ywanych do transportu po-
winny mieç odpowiednià nawierzchni´, zapewnia-
jàcà przyczepnoÊç koƒczyn oraz umo˝liwiajàcà
utrzymanie higieny;

3) Êrodki transportu zwierzàt powinny spe∏niaç wa-
runki utrzymania odpowiedniej temperatury, wen-
tylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji;

4) w trakcie d∏u˝szego transportu zwierz´ta muszà
mieç zapewnionà odpowiednio cz´sto wod´ i kar-
m´ oraz odpoczynek;

5) zwierz´tom chorym lub rannym zapewnia si´ nie-
zw∏ocznie pomoc weterynaryjnà;

6) zwierz´ta wwo˝one do kraju oraz wywo˝one za gra-
nic´ muszà byç wiezione najkrótszà drogà i bez
zb´dnych postojów, a ich odprawa graniczna od-
bywa si´ poza kolejnoÊcià.

2. Zabrania si´:

1)45) transportu zwierzàt: 

a) w okresie oko∏oporodowym, który odpowiada
10% czasu trwania cià˝y danego gatunku przed
porodem i 48 godzinom po porodzie,

b) m∏odych do czasu zagojenia p´powiny albo od-
dzielonych od matek i niezdolnych do przyjmo-
wania sta∏ych pokarmów;

———————
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
41) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
43) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
44) Przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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2) prze∏adunku zwierzàt bez odpowiedniego zabezpie-
czenia;

3)46) transportu zwierzàt jednokopytnych wielopozio-
mowymi Êrodkami transportu przeznaczonymi do
przewozu zwierzàt oraz transportu grup koni, któ-
rych kopyta sà podkute;

4)46) transportu zwierzàt chorych oraz rannych lub
niesprawnych ruchowo, z wyjàtkiem transportu
zwierzàt:

a) do leczenia,

b) do uboju sanitarnego,

c) przeznaczonych do doÊwiadczeƒ.

3. Zwierz´ta pad∏e oraz zwierz´ta nienadajàce si´
do dalszego transportu muszà byç usuni´te na pierw-
szym postoju.

4. OdpowiedzialnoÊç za nieprzestrzeganie zasad
i warunków wykonywania transportu, okreÊlonych
w ust. 1—3, ponosi przewoênik.

4a.47) Wykonywanie zarobkowego transportu dro-
gowego zwierzàt mo˝e odbywaç si´ wy∏àcznie przy u˝y-
ciu Êrodków transportu dopuszczonych do tego celu.

4b.47) Ârodek transportu drogowego mo˝e byç do-
puszczony do u˝ycia w transporcie zwierzàt, je˝eli spe∏-
nia wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

4c.47) Decyzj´ w sprawie dopuszczenia Êrodka
transportu drogowego do u˝ycia w transporcie zwie-
rzàt wydaje powiatowy lekarz weterynarii na wniosek
zainteresowanego przewoênika.

4d.47) Decyzja, o której mowa w ust. 4c, zawiera
w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie numeru rejestracyjnego Êrodka trans-
portu drogowego;

2) okreÊlenie gatunku zwierzàt, które mogà byç trans-
portowane przy u˝yciu danego Êrodka;

3) okreÊlenie terminu wa˝noÊci decyzji, z tym ˝e nie
mo˝e on byç d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy;

4) rozstrzygni´cie, czy Êrodek transportu mo˝e byç
wykorzystany do wykonywania transportu zwie-
rzàt trwajàcego d∏u˝ej ni˝ osiem godzin.

4e.47) Powiatowy lekarz weterynarii cofa decyzj´
o dopuszczeniu Êrodka transportu drogowego do u˝y-
cia w transporcie zwierzàt, je˝eli nie spe∏nia on wyma-
gaƒ, o których mowa w ust. 4b.

4f.47) Przewoênik mo˝e zatrudniaç do transportu
zwierzàt wy∏àcznie kierowców i konwojentów posiada-
jàcych kwalifikacje niezb´dne do transportowania
zwierzàt, potwierdzone przez powiatowego lekarza we-
terynarii.

4g.47) Decyzj´, o której mowa w ust. 4c, doku-
menty potwierdzajàce kwalifikacje, o których mowa
w ust. 4f, oraz plan trasy przewoênik do∏àcza do doku-
mentów przewozowych.

5.48) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnic-
twa oraz w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki i sposób transportu zwierzàt,
uwzgl´dniajàc maksymalny czas transportu zwierzàt,
cz´stotliwoÊç i czas trwania obowiàzkowych postojów,
zasady tworzenia i funkcjonowania punktów etapo-
wych, wzór planu trasy oraz szczegó∏owe wymagania,
jakie powinny spe∏niaç Êrodki transportu do przewozu
zwierzàt, sposób post´powania ze zwierz´tami chory-
mi i pad∏ymi, bioràc pod uwag´ potrzeb´ zapewnienia
odpowiednich i humanitarnych warunków transportu
zwierzàt.

6.49) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb
potwierdzania kwalifikacji dla kierowców i konwojen-
tów, o których mowa w ust. 4f, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci wzory zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych te kwa-
lifikacje, sposób przeprowadzenia egzaminów i powo-
∏ywania komisji egzaminacyjnych oraz szczegó∏owe
programy szkoleƒ.

Art. 25. Prowadzàcy pojazd mechaniczny, który po-
tràci∏ zwierz´, obowiàzany jest, w miar´ mo˝liwoÊci,
do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiado-
mienia jednej ze s∏u˝b, o których mowa w art. 33
ust. 3.

Art. 26. (skreÊlony).50)

Rozdzia∏ 8

Zabiegi na zwierz´tach

Art. 27. 1. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwie-
rz´tach sà dopuszczalne dla ratowania ich ˝ycia lub
zdrowia oraz dla koniecznego ograniczenia populacji
i mogà byç przeprowadzane wy∏àcznie przez osoby
uprawnione.

———————
46) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
47) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
49) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
50) Przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie

ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 2 lutego 2001 r.
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2.51) Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne
lub inne zabiegi wynikajàce z technologii produkcji mo-
gà byç wykonywane na zwierz´tach wy∏àcznie przez oso-
by posiadajàce kwalifikacje okreÊlone odr´bnymi przepi-
sami, z zachowaniem koniecznej ostro˝noÊci, w sposób
zapewniajàcy ograniczenie cierpieƒ i stresu zwierz´cia.

3. Zabiegi powodujàce ból wykonuje si´ w znieczu-
leniu ogólnym albo miejscowym, z wyjàtkiem tych za-
biegów, które wed∏ug zasad sztuki weterynaryjnej wy-
konuje si´ bez znieczulenia.

Rozdzia∏ 9

Procedury doÊwiadczalne z u˝yciem zwierzàt

Art. 28. 1.52) DoÊwiadczenia i testy na zwierz´tach
sà dopuszczalne tylko wtedy, gdy sà konieczne do
badaƒ naukowych, dydaktyki w szko∏ach wy˝szych lub
ochrony zdrowia ludzi bàdê zwierzàt, je˝eli celów tych
nie mo˝na osiàgnàç w inny sposób z powodu braku
odpowiednich metod alternatywnych. Osoba, która
ma przeprowadzaç doÊwiadczenia lub testy na zwie-
rz´tach, ma obowiàzek korzystaç z mi´dzynarodowej
informacji w danej dziedzinie nauki, by wyeliminowaç
powtarzanie doÊwiadczeƒ, je˝eli nie sà one konieczne.

2. W celu opiniowania doÊwiadczeƒ i testów, o któ-
rych mowa w ust. 1, tworzy si´ Krajowà Komisj´ Etycz-
nà do Spraw DoÊwiadczeƒ na Zwierz´tach, zwanà da-
lej „Krajowà Komisjà Etycznà”, oraz lokalne, w szcze-
gólnoÊci mi´dzyuczelniane lub uczelniane, komisje
etyczne do spraw doÊwiadczeƒ na zwierz´tach, zwane
dalej „lokalnymi komisjami etycznymi”.

3.53) Minister w∏aÊciwy do spraw nauki powo∏uje
Krajowà Komisj´ Etycznà, liczàcà 15 cz∏onków,
w sk∏ad której wchodzà przedstawiciele nauk biolo-
gicznych, medycznych, weterynaryjnych, humani-
stycznych oraz przedstawiciele organizacji pozarzà-
dowych, których statutowym celem dzia∏ania jest
ochrona zwierzàt.

4. Krajowa Komisja Etyczna powo∏uje lokalne ko-
misje etyczne, liczàce od 5 do 15 cz∏onków, w sk∏ad któ-
rych wchodzà przedstawiciele nauk biologicznych, me-
dycznych, weterynaryjnych, humanistycznych oraz
przedstawiciele organizacji pozarzàdowych, których
statutowym celem dzia∏ania jest ochrona zwierzàt.

5.54) Krajowa Komisja Etyczna ustala ogólne zasa-
dy funkcjonowania lokalnych komisji etycznych i wy-

dawania przez nie opinii o dopuszczalnoÊci przeprowa-
dzania doÊwiadczeƒ lub testów na zwierz´tach oraz
rozpatruje odwo∏ania od opinii lokalnych komisji etycz-
nych. Zezwolenie na prowadzenie badaƒ wydaje kie-
rownik jednostki organizacyjnej upowa˝nionej do
przeprowadzania doÊwiadczeƒ lub testów na zwierz´-
tach, o której mowa w ust. 8, po uzyskaniu pozytywnej
opinii odpowiedniej komisji etycznej.

6. W obradach Krajowej Komisji Etycznej oraz lo-
kalnych komisji etycznych nie mogà uczestniczyç
z prawem g∏osu osoby, których dotyczy wydawana
opinia.

7. (skreÊlony).55)

8.56) DoÊwiadczenia i testy na zwierz´tach mogà
byç przeprowadzane wy∏àcznie w umieszczonych
w wykazie, o którym mowa w ust. 10, jednostkach or-
ganizacyjnych szkó∏ wy˝szych, instytutach naukowo-
-badawczych, placówkach naukowych Polskiej Akade-
mii Nauk, urz´dowych laboratoriach weterynaryjnych
oraz wytwórniach leków lub biopreparatów i przez
osoby posiadajàce odpowiednie kwalifikacje oraz in-
dywidualne zezwolenie wydane przez kierownika w∏a-
Êciwej jednostki organizacyjnej.

8a.57) Kierownik jednostki organizacyjnej, o której
mowa w ust. 8, wyznacza, w porozumieniu z lokalnà
komisjà etycznà, osob´ odpowiedzialnà za opiek´ nad
zwierz´tami, zapewnienie zachowania warunków by-
towania okreÊlonych w ustawie i przepisach wydanych
na jej podstawie oraz za przebieg doÊwiadczeƒ zgod-
nych z protoko∏em zatwierdzonym przez lokalnà komi-
sj´ etycznà.

8b.57) Jednostka organizacyjna, o której mowa
w ust. 8, jest obowiàzana do prowadzenia dokumenta-
cji dotyczàcej zwierzàt wykorzystywanych do doÊwiad-
czeƒ lub testów obejmujàcej w szczególnoÊci liczby
i gatunki zwierzàt nabytych w tym celu, miejsce ich po-
chodzenia i dane dostawców oraz dokumentacj´ do-
Êwiadczeƒ przeprowadzanych na tych zwierz´tach. Do-
kumentacja ta ma byç przechowywana przez okres 3 lat
i udost´pniana Inspekcji Weterynaryjnej na ka˝de jej
˝àdanie.

9.58) Procedura doÊwiadczeƒ lub testów przepro-
wadzanych na zwierz´tach musi byç zgodna z opinià
lokalnej komisji etycznej, o której mowa w ust. 5, i pod-
lega kontroli.

———————
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
52) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 21 lit. a

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
53) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
55) Przez art. 1 pkt 21 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
57) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. f ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. g ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
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10.59) Minister w∏aÊciwy do spraw nauki prowadzi
wykaz jednostek, o których mowa w ust. 8, i og∏asza go
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

11.59) Minister w∏aÊciwy do spraw nauki, w drodze
rozporzàdzenia, okreÊli tryb sk∏adania wniosków
o umieszczenie w wykazie i o skreÊlenie z tego wykazu,
majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç ujednolicenia wyma-
gaƒ dotyczàcych sk∏adanych wniosków.

Art. 29. 1.60) Do doÊwiadczeƒ i testów nale˝y u˝y-
waç zwierzàt umo˝liwiajàcych uzyskanie celu nauko-
wego lub diagnostycznego.

1a.61) Z zastrze˝eniem ust. 5 zabrania si´ u˝ywania
do doÊwiadczeƒ i testów zwierzàt niepochodzàcych
z hodowli zwierzàt laboratoryjnych.

1b.61) Zabrania si´ u˝ywania do doÊwiadczeƒ zwie-
rzàt bezdomnych.

2.62) Hodowl´ zwierzàt laboratoryjnych mo˝na pro-
wadziç po uzyskaniu zezwolenia wojewódzkiego leka-
rza weterynarii.

3.63) Zezwolenie na hodowl´ zwierzàt laboratoryj-
nych jest wydawane, je˝eli zwierz´ta utrzymywane b´-
dà w warunkach odpowiednich dla danego gatunku,
a w szczególnoÊci b´dà mia∏y zapewnionà mo˝liwoÊç
ruchu, dostateczne zaopatrzenie w karm´ i wod´ oraz
w∏aÊciwà opiek´.

3a.64) Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowl´
zwierzàt laboratoryjnych zawiera w szczególnoÊci na-
st´pujàce dane:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) okreÊlenie gatunku zwierzàt, które b´dà przedmio-
tem hodowli;

3) wskazanie udokumentowanego tytu∏u prawnego
do obiektów i gruntów, na których ma byç prowa-
dzona wnioskowana dzia∏alnoÊç;

4) wskazanie posiadanych kwalifikacji i doÊwiadcze-
nia wnioskodawcy i osób odpowiedzialnych za

opiek´ nad zwierz´tami w zakresie hodowli zwie-
rzàt laboratoryjnych;

5) dotyczàce wyposa˝enia obiektów, w których ma
byç prowadzona wnioskowana dzia∏alnoÊç.

3b.64) Zezwolenie na hodowl´ zwierzàt laboratoryj-
nych mo˝e zostaç cofni´te, je˝eli zwierz´ta utrzymywa-
ne sà w sposób niezgodny z warunkami, o których mo-
wa w ust. 3.

4.65) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw nauki okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
utrzymywania zwierzàt w hodowlach zwierzàt labora-
toryjnych oraz w jednostkach prowadzàcych doÊwiad-
czenia lub testy, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç za-
pewnienia tym zwierz´tom w∏aÊciwej opieki i warun-
ków bytowania, a w szczególnoÊci minimalnej prze-
strzeni umo˝liwiajàcej swobod´ ruchu oraz odpowied-
niego pojenia i karmienia, bioràc pod uwag´ humani-
tarne traktowanie tych zwierzàt.

5.66) Dopuszcza si´ u˝ywanie do doÊwiadczeƒ lub
testów:

1) zwierzàt wolno ˝yjàcych (dzikich) albo gospodar-
skich, je˝eli cel doÊwiadczenia lub testu nie mo˝e
byç osiàgni´ty przy u˝yciu innych zwierzàt;

2) zwierzàt gatunków uznanych za zagro˝one wygi-
ni´ciem, o których mowa w Za∏àczniku I do Kon-
wencji o mi´dzynarodowym handlu dzikimi zwie-
rz´tami i roÊlinami gatunków zagro˝onych wygi-
ni´ciem, sporzàdzonej w Waszyngtonie dnia
3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112
oraz z 2000 r. Nr 66, poz. 802), je˝eli doÊwiadczenie
lub test ma na celu ochron´ tych gatunków albo
kiedy u˝ycie tych zwierzàt jest niezb´dne dla osià-
gni´cia wa˝nego celu biomedycznego.

Art. 30. 1. DoÊwiadczenia powodujàce ból lub inne
cierpienie nale˝y przeprowadzaç w znieczuleniu ogól-
nym albo miejscowym i tylko raz na tym samym zwie-
rz´ciu, chyba ˝e natura doÊwiadczenia wymaga jego
powtórzenia. Tylko w wyjàtkowych przypadkach, gdy
dobro nauki tego wymaga, mo˝na dokonaç doÊwiad-
czenia bez znieczulenia.

2. DoÊwiadczenia i prace badawcze, o których mo-
wa w ust. 1, wymagajà ka˝dorazowej zgody w∏aÊciwej
lokalnej komisji etycznej.

3. Zwierz´ o wy˝szym rozwoju czynnoÊci psychicz-
nych poddane doÊwiadczeniu, zdolne do ˝ycia, powin-
no byç leczone i przekazane w miejsce umo˝liwiajàce
mu dalszà egzystencj´.

———————
59) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. h ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
61) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
62) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 136 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 19.
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
64) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
66) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. f ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
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4. Zwierz´ poddane doÊwiadczeniu, w wyniku któ-
rego nastàpi∏a rozleg∏a interwencja chirurgiczna, a na-
tura doÊwiadczenia nie wymaga utrzymania go przy
˝yciu i poddania leczeniu, uÊmierca si´ przed przebu-
dzeniem z narkozy.

Art. 31. Zabrania si´:

1) pozbawiania zwierzàt u˝ywanych do doÊwiadczeƒ
zdolnoÊci wydawania g∏osu;

2) przeprowadzania na zwierz´tach testów Êrodków
kosmetycznych oraz testów Êrodków higienicz-
nych, je˝eli dost´pne sà metody alternatywne;

3) przeprowadzania dla celów dydaktycznych do-
Êwiadczeƒ na zwierz´tach, powodujàcych ich zb´d-
ne cierpienie, je˝eli cel ten mo˝na osiàgnàç w inny
sposób.

Art. 32.67) Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, okreÊli:

1) szczegó∏owy sposób powo∏ywania, organizacj´,
dzia∏alnoÊç, sposób finansowania Krajowej Komi-
sji Etycznej oraz lokalnych komisji etycznych, o któ-
rych mowa w art. 28 ust. 3 i 4, uwzgl´dniajàc tryb
wy∏aniania kandydatów do poszczególnych komi-
sji, a tak˝e sposób ustalania ich wynagrodzeƒ, bio-
ràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia sprawne-
go dzia∏ania komisji oraz wprowadzenie kadencyj-
noÊci pe∏nienia funkcji przez cz∏onków tych komisji;

2) szczegó∏owe warunki przeprowadzania doÊwiad-
czeƒ lub testów na zwierz´tach oraz sposób ich
kontrolowania, uwzgl´dniajàc okreÊlenie sposobu
prowadzenia rejestru zwierzàt laboratoryjnych
oraz dokumentacji doÊwiadczeƒ lub testów prze-
prowadzanych na zwierz´tach przez jednostki or-
ganizacyjne uprawnione do ich przeprowadzania,
majàc na wzgl´dzie potrzeb´ prowadzenia w∏aÊci-
wej dokumentacji doÊwiadczeƒ lub testów, kwalifi-
kacje osób kierujàcych doÊwiadczeniami lub testa-
mi, a tak˝e zapewnienie w∏aÊciwej kontroli nad wy-
konywaniem tych doÊwiadczeƒ lub testów.

Rozdzia∏ 10

Ubój, uÊmiercanie i ograniczenie populacji 
zwierzàt68)

Art. 33. 1.69) UÊmiercanie zwierzàt mo˝e byç uza-
sadnione wy∏àcznie:

1) potrzebà gospodarczà;

2) wzgl´dami humanitarnymi;

3) koniecznoÊcià sanitarnà;

4) nadmiernà agresywnoÊcià, powodujàcà bezpoÊred-
nie zagro˝enie dla zdrowia lub ̋ ycia ludzkiego, a tak-
˝e dla zwierzàt hodowlanych lub dziko ˝yjàcych;

5) potrzebami nauki, z zastrze˝eniem przepisów roz-
dzia∏u 9;

6) wykonywaniem zadaƒ zwiàzanych z ochronà przy-
rody na obszarach parków narodowych i rezerwa-
tów przyrody.

1a.70) UÊmiercanie zwierzàt mo˝e odbywaç si´ wy-
∏àcznie w sposób humanitarny polegajàcy na zadawa-
niu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psy-
chicznego.

2. Je˝eli zachodzà przyczyny, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—5, zwierz´ mo˝e byç uÊmiercone za zgo-
dà w∏aÊciciela, a w braku jego zgody, na podstawie
orzeczenia lekarza weterynarii. Ustalenie w∏aÊciciela
i uzyskanie jego zgody nie dotyczy zwierzàt chorych na
choroby zwalczane z urz´du.

3.71) W przypadku koniecznoÊci bezzw∏ocznego
uÊmiercenia, w celu zakoƒczenia cierpieƒ zwierz´cia,
potrzeb´ jego uÊmiercenia stwierdza lekarz weteryna-
rii, cz∏onek Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego, inspektor
organizacji spo∏ecznej, której statutowym celem dzia-
∏ania jest ochrona zwierzàt, funkcjonariusz Policji, stra-
˝y miejskiej lub gminnej, Stra˝y Granicznej, pracownik
S∏u˝by LeÊnej lub S∏u˝by Parków Narodowych, stra˝-
nik Paƒstwowej Stra˝y ̧ owieckiej, stra˝nik ∏owiecki lub
stra˝nik Paƒstwowej Stra˝y Rybackiej.

3a.72) Gdy bezzw∏oczne uÊmiercenie zwierz´cia
jest niezb´dne do realizacji zadaƒ zwiàzanych
z ochronà przyrody na obszarze parku narodowego,
potrzeb´ uÊmiercenia zwierz´cia stanowiàcego za-
gro˝enie stwierdza w decyzji administracyjnej dyrek-
tor parku narodowego, na którego obszarze znajduje
si´ to zwierz´. Uprawnionymi do wykonania decyzji
sà upowa˝nieni przez dyrektora parku narodowego
pracownicy wchodzàcy w sk∏ad S∏u˝by Parków Naro-
dowych.

4.73) W sytuacji, o której mowa w ust. 3 i 3a, dopusz-
czalne jest u˝ycie broni palnej przez osob´ uprawnionà.

Art. 33a.74) 1. W przypadku gdy zwierz´ta stanowià
nadzwyczajne zagro˝enie dla ̋ ycia, zdrowia lub gospo-

———————
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
68) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
69) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 50.

———————
70) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
71) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
72) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 50.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 50.
74) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
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darki cz∏owieka, w tym gospodarki ∏owieckiej, dopusz-
cza si´ podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu ograniczenie
populacji tych zwierzàt.

2. Wojewoda, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej
Rady Ochrony Przyrody, organizacji spo∏ecznej, której
statutowym celem dzia∏ania jest ochrona zwierzàt,
oraz Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia porzàdkowego, miejsce, warunki, czas
i sposoby ograniczenia populacji zwierzàt, o których
mowa w ust. 1.

3. Zdzicza∏e psy i koty przebywajàce bez opieki i do-
zoru cz∏owieka na terenie obwodów ∏owieckich w od-
leg∏oÊci wi´kszej ni˝ 200 m od zabudowaƒ mieszkal-
nych i stanowiàce zagro˝enie dla zwierzàt dziko ˝yjà-
cych, w tym zwierzàt ∏ownych, mogà byç zwalczane
przez dzier˝awców lub zarzàdców obwodów ∏owiec-
kich. Art. 33 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 34. 1. Zwierz´ kr´gowe w ubojni mo˝e zostaç
uÊmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu Êwiado-
moÊci przez osoby posiadajàce odpowiednie kwalifi-
kacje.

2. Pomieszczenie poczekalni przedubojowej powin-
no byç izolowane akustycznie i oddzielone przegrodà
od pomieszczenia przeznaczonego do pozbawiania
ÊwiadomoÊci. Podobnie powinno byç oddzielone po-
mieszczenie przeznaczone do pozbawiania Êwiadomo-
Êci od pomieszczeƒ, w których dokonuje si´ wykrwa-
wiania oraz dalszych czynnoÊci obróbki poubojowej.

3. W uboju domowym zwierz´ta kopytne mogà byç
uÊmiercane tylko po uprzednim ich pozbawieniu Êwia-
domoÊci przez przyuczonego ubojowca.

4. Zabrania si´:

1) uÊmiercania zwierzàt w okresie oko∏oporodowym,
z wyjàtkiem potrzeb badaƒ naukowych;

2)75) uboju lub uÊmiercania zwierzàt kr´gowych przy
udziale dzieci lub w ich obecnoÊci;

3) wytrzewiania (patroszenia), oparzania, zdejmowa-
nia skóry, w´dzenia i oddzielania cz´Êci zwierzàt
sta∏ocieplnych, przed ustaniem odruchów odde-
chowych i mi´Êniowych.

5. (skreÊlony).76)

6.77) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, kwalifikacje osób uprawnio-
nych do zawodowego uboju, dopuszczalne metody
uboju i uÊmiercania zwierzàt stosownie do gatunku,

majàc na wzgl´dzie zapewnienie humanitarnych wa-
runków uboju i uÊmiercania zwierzàt.

Rozdzia∏ 10a78)

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
o ochronie zwierzàt

Art. 34a. 1. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nad-
zór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierzàt.

2. W zakresie wykonywania nadzoru, o którym
mowa w ust. 1, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej
oraz osoby wyznaczone przez organy tej Inspekcji
posiadajà uprawnienia okreÊlone w przepisach
o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu
zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weteryna-
ryjnej.

3. Organizacje spo∏eczne, których statutowym ce-
lem dzia∏ania jest ochrona zwierzàt, mogà wspó∏dzia-
∏aç z Inspekcjà Weterynaryjnà w sprawowaniu nadzo-
ru, o którym mowa w ust. 1.

4. Przy wykonywaniu nadzoru nad przestrzega-
niem przepisów o ochronie zwierzàt w zakresie utrzy-
mywania zwierzàt wykorzystywanych do doÊwiad-
czeƒ i testów oraz przeprowadzenia tych doÊwiadczeƒ
lub testów Inspekcja Weterynaryjna wspó∏pracuje
z Krajowà Komisjà Etycznà oraz z lokalnymi komisja-
mi etycznymi.

Rozdzia∏ 11

Przepisy karne

Art. 35. 1.79) Kto zabija, uÊmierca zwierz´ albo do-
konuje uboju zwierz´cia z naruszeniem przepisów
art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1—4 albo zn´ca si´
nad nim w sposób okreÊlony w art. 6 ust. 2 i art. 31,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do roku, ogra-
niczenia wolnoÊci albo grzywnie.

2. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1 dzia-
∏a ze szczególnym okrucieƒstwem,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 280).

3. W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone
w ust. 1, sàd mo˝e orzec przepadek zwierz´cia, a w ra-

———————
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
76) Przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
77) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
78) Dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
80) Sankcja w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ti-

ret drugie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniajàcej usta-
w´ — Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U.
Nr 113, poz. 715), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
1998 r.
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zie skazania za przest´pstwo okreÊlone w ust. 2, sàd
orzeka przepadek zwierz´cia

— je˝eli sprawca jest jego w∏aÊcicielem.

4. W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone
w ust. 1 lub 2, sàd mo˝e orzec wobec sprawcy zakaz
wykonywania okreÊlonego zawodu, prowadzenia
okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub wykonywania czynnoÊci
wymagajàcych zezwolenia, które sà zwiàzane z wyko-
rzystywaniem zwierzàt lub oddzia∏ywaniem na nie,
a tak˝e mo˝e orzec przepadek narz´dzi lub przedmio-
tów s∏u˝àcych do pope∏nienia przest´pstwa oraz
przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa.

5.81) W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone
w ust. 1 lub 2, sàd mo˝e orzec nawiàzk´ w wysokoÊci
od 25 z∏ do 2 500 z∏ na cel zwiàzany z ochronà zwierzàt,
wskazany przez sàd.

Art. 36. 1. Kto narusza zakaz, o którym mowa
w art. 20,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do roku80).

2. (skreÊlony).82)

3. (skreÊlony).82)

4. (skreÊlony).82)

Art. 37. 1.83) Kto narusza nakazy albo zakazy okre-
Êlone w art. 9, art. 12 ust. 1—6, art. 13 ust. 1, art. 14,
art. 15 ust. 1—5, art. 16, art. 17 ust. 1—7, art. 18, art. 19,
art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 24 ust. 1—3, art. 25, art. 27,
art. 28 ust. 1, 5 i 8—9, art. 29 ust. 1 i art. 30,

podlega karze aresztu lub grzywny.

2. Usi∏owanie, pod˝eganie i pomocnictwo do czynu
okreÊlonego w ust. 1 jest karalne.

3. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mo-
wa w ust. 1, mo˝na orzec przepadek narz´dzi lub przed-
miotów s∏u˝àcych do pope∏nienia wykroczenia oraz
przedmiotów z niego pochodzàcych, jak równie˝ mo˝-
na orzec przepadek zwierz´cia.

4.84) W razie pope∏nienia wykroczenia, o którym
mowa w ust. 1, mo˝na orzec nawiàzk´ w wysokoÊci do
1 000 z∏ na cel zwiàzany z ochronà zwierzàt.

Art. 37a.85) 1. Kto prowadzi hodowl´ lub utrzymuje
psa rasy uznawanej za agresywnà bez wymaganego
zezwolenia, 

podlega karze aresztu lub grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mo-
wa w ust. 1, mo˝na orzec przepadek zwierz´cia.

Art. 37b.85) Kto, wykonujàc dzia∏alnoÊç w zakresie
zarobkowego transportu drogowego zwierzàt: 

1) transportuje zwierz´ta Êrodkami transportu, które
nie zosta∏y dopuszczone do u˝ycia w transporcie
zwierzàt przez powiatowego lekarza weterynarii, lub

2) nie zapewnia transportowanym zwierz´tom warun-
ków transportu okreÊlonych w ustawie oraz w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 5 i 6, 

podlega karze aresztu lub grzywny.

Art. 37c.85) 1. Kto prowadzi hodowl´ zwierzàt labo-
ratoryjnych:

1) bez wymaganego zezwolenia lub

2) nie zapewnia zwierz´tom utrzymywanym w tych
hodowlach w∏aÊciwych warunków bytowania,

podlega karze aresztu lub grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mo-
wa w ust. 1, mo˝na orzec przepadek zwierzàt.

Art. 38.86) 1. Sàd przekazuje zawiadomienie o wy-
danym prawomocnym orzeczeniu o przepadku zwie-
rz´cia organizacji spo∏ecznej, której statutowym celem
dzia∏ania jest ochrona zwierzàt, bioràcej udzia∏ w po-
st´powaniu lub innej organizacji o takim samym statu-
towym celu dzia∏ania. 

2. Organizacja spo∏eczna, o której mowa w ust. 1,
po otrzymaniu zawiadomienia jest obowiàzana powia-
domiç niezw∏ocznie powiatowego lekarza weterynarii
o wejÊciu w posiadanie zwierz´cia.

3. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii niezw∏ocznie
przeprowadza badanie zwierz´cia. 

4. Organizacja spo∏eczna, o której mowa w ust. 2,
przekazuje zwierz´ nieodp∏atnie:

1) schronisku dla zwierzàt, je˝eli jest to zwierz´ domo-
we lub laboratoryjne, lub

2) paƒstwowej jednostce organizacyjnej prowadzàcej
gospodarstwo rolne, je˝eli jest to zwierz´ gospo-
darskie, lub

3) ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwie-
rzàt, je˝eli jest to zwierz´ wykorzystywane do celów
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sporto-
wych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.

5. Przekazanie zwierz´cia, o którym mowa w ust. 4,
nast´puje za zgodà podmiotu, któremu zwierz´ ma byç
przekazane.

———————
81) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
82) Przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 50.
83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
84) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
85) Dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.

———————
86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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6. W przypadku braku zgody, o której mowa
w ust. 5, lub wystàpienia innych okolicznoÊci uniemo˝-
liwiajàcych przekazanie zwierz´cia podmiotom, o któ-
rych mowa w ust. 4, zwierz´ mo˝e zostaç nieodp∏atnie
przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organi-
zacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej albo oso-
bie fizycznej, która zapewni mu w∏aÊciwà opiek´.

7. Z przekazania zwierz´cia sporzàdza si´ protokó∏,
który zawiera:

1) dat´ przekazania zwierz´cia;

2) nazw´, siedzib´ i adres organizacji spo∏ecznej prze-
kazujàcej zwierz´;

3) nazw´ i siedzib´ osoby prawnej lub innej jednostki
organizacyjnej albo imi´, nazwisko, miejsce za-
mieszkania i adres osoby fizycznej, której zwierz´
jest przekazywane;

4) okreÊlenie gatunku, wieku i p∏ci zwierz´cia;

5) informacj´ o stanie zdrowia zwierz´cia.

8. Koszty wykonania orzeczenia o przepadku zwie-
rz´cia ponosi skazany.

Art. 39. 1.87) W sprawach o przest´pstwa okreÊlone
w art. 35 ust. 1 i 2, je˝eli nie dzia∏a pokrzywdzony, pra-
wa pokrzywdzonego mo˝e wykonywaç organizacja
spo∏eczna, której statutowym celem dzia∏ania jest
ochrona zwierzàt.

2. (skreÊlony).88)

Art. 40.89) Organizacje spo∏eczne, których statuto-
wym celem dzia∏ania jest ochrona zwierzàt, mogà
wspó∏dzia∏aç z w∏aÊciwymi instytucjami paƒstwowymi
i samorzàdowymi w ujawnianiu oraz Êciganiu prze-
st´pstw i wykroczeƒ okreÊlonych w ustawie.

Rozdzia∏ 12

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 41. (pomini´ty).90)

Art. 42. (pomini´ty).90)

Art. 43. Traci moc rozporzàdzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwie-
rzàt (Dz. U. z 1932 r. Nr 42, poz. 417, z 1969 r. Nr 13,
poz. 95, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1997 r. Nr 88,
poz. 554).

Art. 44. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia91), z tym ˝e przepis art. 12 ust. 4
oraz art. 34 ust. 3 w zakresie wykonywania uboju przez
przyuczonego ubojowca wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r.

———————
87) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
88) Przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
89) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
90) Zamieszczony w obwieszczeniu.
91) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 23 wrzeÊnia 1997 r.


