
 

 

Projekt 

 

 

U S T A W A  

z dnia ……… 2017 r.  

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt oraz ustawy o ochronie zwierząt 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539; z 2015 r. poz. 266, 470; z 2016 r. 

poz. 1605) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 2 po pkt 44 dodaje się pkt 45 oraz 46 w brzmieniu: 

„45) warunku bytowe – warunki, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm
1
.), 

46) transponder – urządzenie identyfikacyjne, o którym mowa w art. 3 lit e 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 

2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych 

oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 

1, z późn. zm).”. 

 

2) w art. 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 1 pkt 1 lit. a, c-f, h, i, 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;”; 

 

3) w art. 24d:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 

266, z 2016 r. poz. 1605, 1948, 2102, z 2017 r. poz. 60. 
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„Art. 24d. 1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadzi rejestr lekarzy weterynarii 

upoważnionych do wydawania paszportu, znakowania psów i kotów oraz pobierania próbek 

w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania 

o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 

998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej 

„rozporządzeniem 576/2013”. 

2. Lekarz weterynarii wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest upoważniony do 

wydawania paszportu, znakowania psów i kotów oraz pobierania próbek w celu określenia 

miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia 576/2013.”; 

 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skreśla, w drodze uchwały, lekarza weterynarii 

z rejestru, o którym mowa w ust. 1, w przypadku: 

1) skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej lub 

2) skreślenia zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji takich zakładów prowadzonej przez tę 

radę, lub 

3) stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów dotyczących: 

 a) wydawania paszportów lub 

 b) znakowania psów i kotów lub 

 c) pobrania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia 576/2013.”; 

 

4) po art. 56a dodaje się art. 56b i art. 56c w brzmieniu: 

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

obowiązkowemu oznakowaniu za pomocą transpondera. 

2. Posiadacze psa lub kota są obowiązani oznakować psa lub kota w terminie 30 dni 

od dnia ukończenia przez psa lub kota 3 miesiąca życia.  

3. Oznakowania psa lub kota dokonuje lekarz weterynarii wpisany do rejestru o 

którym mowa w art. 24d ust. 1. 

4. Pies lub kot poddany oznakowaniu podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w 

art. 56c. Po przeprowadzeniu oznakowania posiadaczowi psa lub kota wydaje się 

zaświadczenie w formie formularza rejestracji, który jest dokumentem potwierdzającym jego 
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ewidencję w bazie danych. Posiadacz rejestruje psa lub kota w jednym z rejestrów, o których 

mowa w art 56c. 

5. Posiadacz psa lub kota obowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od zaistnienia zmiany, do aktualizowania danych ujętych w rejestrze, w zakresie 

wskazanym w art. 56c ust. 3. Po przeprowadzeniu aktualizacji danych posiadaczowi psa lub 

kota wydaje się zaświadczenie.  

6. Koszty oznakowania, o którym mowa w ust. 1 oraz koszty wydawania zaświadczeń, 

o których mowa w ust. 4 i 5 ponosi posiadacz psa lub kota. 

 

Art. 56c. 1. Pies lub kot poddany oznakowaniu podlega wpisowi do jednej z 

krajowych baz danych zwierząt oznakowanych elektronicznie, prowadzonych przez 

przedsiębiorcę lub inny podmiot, o których mowa w art. 56c ust. 6 i zrzeszonych w Rejestrze 

Baz Danych Zwierząt Oznakowanych, o którym mowa w art 56c ust. 2, zwanym dalej 

„Rejestrem Baz”. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi Rejestr Baz, który stanowi system 

informatyczny, w którym zrzeszone są bazy danych, prowadzone przez podmioty, których 

zbiory zostały zweryfikowane pod względem obowiązujących standardów elektronicznej 

identyfikacji zwierząt. Weryfikacji, o której mowa w zdaniu drugim dokonuje minister 

właściwy do spraw rolnictwa.  

3. Posiadacz psa lub kota, po dokonaniu oznakowania przez lekarza weterynarii, o 

którym mowa w art. 56b ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, przekazuje do wybranej 

krajowej bazy danych zwierząt, o której mowa w ust. 1, kopię formularza rejestracji 

zawierającego informacje o oznakowaniu psa lub kota oraz następujące dane: 

1) imię i nazwisko, kod pocztowy i miejsce zamieszkania posiadacza psa lub kota; 

2) gatunek, rasę i płeć psa lub kota; 

3) numer transpondera; 

4) datę implantacji transpondera; 

5) miejsce implantacji transpondera; 

6) informację o dacie szczepienia, jeżeli łącznie z oznakowaniem dokonane zostało 

szczepienie przeciwko wściekliźnie . 

4. Krajowe bazy danych zwierząt prowadzą rejestry schronisk, do których podmiot 

prowadzący schronisko przekazuje i aktualizuje w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia 

następujące dane: 
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1) nazwę i adres schroniska, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, dane 

kierownika schroniska; 

2) podmiot prowadzący schronisko; 

3) weterynaryjny numer identyfikacyjny; 

4) wskazanie lekarza lub lekarzy weterynarii sprawujących opiekę nad psami lub kotami 

w schronisku i ich dane kontaktowe; 

5) ogólną ilość miejsc w schronisku dla poszczególnych gatunków psów lub kotów; 

6) ilość miejsc obsadzonych dla poszczególnych gatunków psów lub kotów; 

7) ilość miejsc pozostających do obsadzenia dla poszczególnych gatunków psów lub 

kotów; 

8) ilość miejsc udostępnionych dla innych gmin dla poszczególnych gatunków psów lub 

kotów; 

9) numery transponderów psów lub kotów  przebywających w schronisku; 

10) eutanazje psów lub kotów; 

11) adopcje psów lub kotów; 

12) ucieczki psów lub kotów; 

13) przyjęte psy lub koty; 

14) transfery psów lub kotów pomiędzy schroniskami; 

15) szczepienia profilaktyczne; 

16) kastracje i sterylizacje psów lub kotów. 

5. Dane, o których mowa w ust. 4 przekazywane są raz w tygodniu w postaci 

elektronicznego raportu do wybranego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa 

podmiotu odpowiedzialnego za kontrolę schronisk. 

6. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia krajowej bazy danych zwierząt, 

jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 

i wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr krajowych baz danych  zwierząt. 

7. Na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, przedsiębiorca lub podmiot, o 

którym mowa w art. 56c ust. 8 udostępnia informacje z prowadzonej ewidencji 

oznakowanych zwierząt. 

8. Przedsiębiorca lub inny podmiot prowadzący działalność, o której mowa w ust. 6, 

prowadzi jawną ewidencję umożliwiającą ustalenie tożsamości i adresu podmiotu 

zgłaszającego oznakowanego psa lub kota. 

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi w drodze rozporządzenia: 
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1) sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 56c ust. 1, zakres gromadzonych i 

udostępnianych informacji, tryb wprowadzania danych i nieodpłatnego udostępniania danych 

poszczególnym osobom fizycznym i prawnym; 

2) wymogi techniczne, które powinien spełniać transponder, o którym mowa w art. 56b 

ust.1; 

3) wysokość opłaty ponoszonej przez posiadacza psa lub kota za oznakowanie; 

4) wysokość wynagrodzenia dla lekarza weterynarii za oznakowanie psa lub kota. 

9. Każde udostępnienie, o którym mowa w ust. 7, informacji jest ewidencjonowane i 

okresowo przesyłane przez krajowe bazy danych zwierząt do ministra właściwego do spraw 

rolnictwa.  

10. Koszty związane z: 

1) administrowaniem i utrzymywaniem serwerów; 

2) przygotowywaniem i aktualizowaniem oprogramowania komputerowego oraz 

materiałów pomocniczych związanych z korzystaniem z tego oprogramowania 

- pokrywane są ze środków własnych krajowych baz danych zwierząt. 

11. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się na wniosek 

przedsiębiorcy lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia 

krajowej bazy danych zwierząt. Wniosek zawiera następujące dane: 

1) nazwę przedsiębiorcy bądź podmiotu, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i 

adres; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej; 

5) potwierdzenie rejestracji zbioru danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”. 

 

5) po art. 77a dodaje się art. 77b w brzmieniu: 

„Art. 77b. Kto narusza obowiązki określone w art. 56b ust. 1, 2 lub 5 zdanie pierwsze 

oraz art. 56c ust. 3 podlega karze aresztu lub grzywny. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 

856 z późn. zm
2
.) art. 11a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Program, o którym mowa w ust. 1, może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie. 

Program, o którym mowa w ust. 1 obejmuje plan znakowania psów i kotów w gminie”.  

 

Art. 3. Posiadacz psa lub kota, który do dnia wejścia w życie ustawy nieobowiązkowo 

oznakował i zarejestrował psa lub kota nie ponosi kosztów aktualizacji danych, jeśli 

rejestracja została dokonana w bazie członkowskiej zrzeszonej w Rejestrze Baz. 

 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.  

                                                           
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 

266, z 2016 r. poz. 1605, 1948, 2102, z 2017 r. poz. 60. 



7 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

1. Potrzeba i cel wydania ustawy 

 

Celem ustawy jest wprowadzenie ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania psów i 

kotów, co pozwoliłoby na śledzenie losów wyłapywanych zwierząt, a także sprawdzanie, czy 

mają określonego posiadacza, czy trafiły do schroniska oraz kiedy oddano je do adopcji lub 

oddano prawowitemu opiekunowi. Obowiązek ten dotyczyłby wszystkich zwierząt, również 

tych bezdomnych. Celem ustawy jest ustanowienie pełnej kontroli nad zwalczaniem 

bezdomności i polepszeniem bytu zwierząt. Oznakowanie pomogłoby również w rozliczaniu 

schronisk z przekazanych im pieniędzy. Ponadto ustawa wprowadzi prawny wymóg 

umożliwiający prowadzenie schroniska pod warunkiem uprzedniego wydania przez inspekcję 

weterynaryjną decyzji stwierdzającej spełnienie przez organizatora wszystkich niezbędnych 

warunków. 

 

2. Stan aktualny 

 

Aktualnie nie istnieją regulacje, które ustanawiają obowiązek oznakowania psów i 

kotów, które przebywają na terytorium RP i nie został dla nich wydany paszport zgodnie z 

regulacjami europejskimi. Jak wskazano w raporcie Najwyższej Izby Kontroli znak: LBI-

4101-13-00/2012 z dnia 7 czerwca 2013 zatytułowanym Informacja o wynikach kontroli –

wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt: 

1) W ponad 60 proc. gmin odławiano zwierzęta bez zapewnienia im miejsc 

w schroniskach. Odławianie psów i kotów „donikąd”, przy równoczesnym braku ich 

znakowania otwierało drogę do uśmiercania zwierząt lub wywożenia i wypuszczania 

ich w sąsiednich powiatach, względnie - prowadziło do umieszczania zwierząt w 

przepełnionych i nie zawsze zapewniających właściwe warunki schroniskach. 

2) 60 proc. gmin zlecało odławianie zwierząt podmiotom, które nie miały wszystkich 

wymaganych prawem zezwoleń. 

3) 80 proc. wszystkich pieniędzy, teoretycznie przeznaczonych na opiekę nad 

zwierzętami, w rzeczywistości trafiało do firm odławiających bezdomne zwierzęta. Na 
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tej dość specyficznie rozumianej „opiece” nad zwierzętami zarabiają więc głównie 

hycle. 

4) 30 proc. pieniędzy przeznaczonych na opiekę nad zwierzętami wydano nielegalnie 

(płacąc firmom, które nie miały odpowiednich zezwoleń na wyłapywanie zwierząt i 

nie zapewniały im miejsc w schroniskach) lub niegospodarnie (płacąc schroniskom, 

które nie potrafiły zapewnić nawet minimalnych standardów opieki nad zwierzętami). 

5) Połowa skontrolowanych gmin nie sprawdzała, co działo się ze schwytanymi, 

odłowionymi bezdomnymi zwierzętami. 

6) W umowach z hyclami i schroniskami 60 proc. gmin nie zawarło żadnych wymagań 

dotyczących standardów opieki nad zwierzętami. 

7) 80 proc. gmin nie żądało od schronisk prowadzenia rzetelnych rejestrów przyjętych 

zwierząt, co ułatwiało - oględnie mówiąc - nierzetelną opiekę. Tylko nieliczne gminy 

znakowały bezdomne zwierzęta. 

8) Ponad 60 proc. schronisk nie prowadziło rzetelnie ewidencji, a bez pełnej 

dokumentacji niemożliwe jest śledzenie przez gminy dalszych losów zwierząt 

umieszczanych w schroniskach lub oddawanych do adopcji. Bez odpowiednich 

rejestrów utrudnione jest także sprawdzanie prawidłowości wykorzystania środków 

publicznych przeznaczanych na ochronę zwierząt. 

9) Ponad 80 proc. schronisk nie zapewniło odpowiednich warunków dla przyjętych 

zwierząt - głównie z powodu przepełnienia. Zdarzało się, że część wyłapywanych 

zwierząt była umieszczana w placówkach nieobjętych nadzorem weterynaryjnym 

(przytuliskach, hotelach itp.), gdzie często doświadczały okrutnego traktowania. 

Schroniska nie były w stanie zapewnić zwierzętom godnych warunków bytowania. 

Psy i koty nie miały odpowiednich pomieszczeń, legowisk ani wybiegów (w 71 proc. 

schronisk), przebywały w złych warunkach sanitarnych - zanieczyszczonych 

odchodami kojcach i boksach (w 43 proc. schronisk), często były źle karmione (w 21 

proc. schronisk), a nawet narażone na zranienia. 

10) Gminy, szczególnie małe, nie radziły sobie z problemem bezdomności zwierząt, 

głównie z powodu nieskutecznych działań ograniczających rozrodczość oraz braku 

schronisk bądź ich przepełnienia. 

11) Niektóre samorządy, na szczęście nieliczne, uznały, że wszystkie bezdomne zwierzęta 

stanowią zagrożenie i nie zapewniały im w ogóle miejsc w schroniskach - zgadzając 

się tym samym na uśmiercanie psów i kotów przez hycli. 
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12) Obowiązkowo sterylizowano zwierzęta tylko w dwóch skontrolowanych schroniskach 

i dotyczyło to głównie zwierząt przeznaczonych do adopcji. 

 

 

3. Proponowane zmiany 

 

W zakresie proponowanych zmian najważniejsze dotyczą obowiązkowego znakowania 

psów i kotów certyfikowanym transponderem. Po wszczepieniu transpondera informacja o 

zwierzęciu trafia do jednej z krajowych baz rejestrujących zwierzęta, zrzeszonych w ramach 

Rejestru Baz Zwierząt Oznakowanych, działającego na zasadzie internetowej wyszukiwarki, 

która wskazuje, w której bazie zwierzę zostało zarejestrowane. Dzięki temu, posiadacze 

zwierząt, lekarze weterynarii oraz jednostki policji i straży miejskiej, korzystając z  jednego 

miejsca w sieci, mogą z powodzeniem zweryfikować, czy znalezione zwierzę jest 

zarejestrowane oraz, w dalszym procesie, skontaktować się z jego posiadaczem. 

Zmiana opisana w art. 1 pkt 2 projektu ustawy w praktyce doprowadzi do sytuacji, że w 

schronisku przed uruchomieniem działalności powiatowy lekarz weterynarii zobowiązany 

będzie do przeprowadzenia urzędowej kontroli w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 

882/2004 w celu stwierdzenia, iż zostały spełnione warunki weterynaryjne określone dla tego 

rodzaju działalności nadzorowanej. Wyłącznie w wypadku stwierdzenia spełnienia wymagań 

powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję administracyjną stwierdzającą spełnienie 

wymagań weterynaryjnych i nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny określony w 

trybie rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. 

Ponadto wprowadzono przepisy sankcjonujące wykonanie obowiązku oznakowania 

opisane w art. 1 pkt 4 projektowanej ustawy.  

Ponadto w art. 2 zaproponowano zmiany ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) polegające na doprecyzowaniu elementów 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

4. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

 

Projektowane zmiany w bezpośredni sposób wpłyną na zwiększenie skuteczności 

podejmowanych przez gminy działań w kierunku zwalczania problemu bezdomności 

zwierząt. Powyższe doprowadzi do transparentności w wydatkowaniu pieniędzy publicznych 

na sprawy zwierząt bezdomnych i docelowo spowoduje oszczędności finansowe w budżetach 
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gmin. Projektowana ustawa może mieć wpływ na budżet jednostek samorządu terytorialnego. 

Proponowane regulacje powinny usprawnić działanie gmin i w dłuższej perspektywie 

przynieść oszczędności finansowe.  

  Na podstawie posiadanych informacji można jednoznacznie stwierdzić, iż organy 

samorządów terytorialnych nie są przygotowane do realizacji znowelizowanych przepisów 

ustawy o ochronie zwierząt bez wsparcia w postaci nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Nie 

posiadają stosownego zaplecza, zarówno strukturalnego, jak i merytorycznego. Przykładowo 

zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, zabrania się odławiania zwierząt 

bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba, że zwierzę 

stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, co oznacza, że spełnione muszą 

być warunki lokalowe, w których przetrzymywane będą wyłapane zwierzęta. Niemożliwe jest 

bowiem kompleksowe zaplanowanie i wdrożenie programu mającego zadośćuczynić 

obowiązującym przepisom bez ogólnopolskiego systemu wymiany i weryfikacji danych. 

Wiele powiatów nie ma na swoim terenie schronisk dla zwierząt, przez co, konieczny jest 

transfer zwierząt. Na terenie kraju nie istnieje system centralnej informacji, którego zadaniem 

byłaby bieżąca analiza działalności schronisk wraz z aktualnym wykazem wolnych miejsc z 

rozróżnieniem na psy, koty i inne zwierzęta-, co dodatkowo utrudnia lokowanie zwierząt w 

schroniskach. 

Projektowana ustawa będzie oddziaływała na posiadaczy psów lub kotów z uwagi na 

obowiązek ponoszenia kosztów oznakowania.  

Utworzenie Rejestru Baz Danych Zwierząt Oznakowanych umożliwi zachowanie 

budowanego od ponad dwóch dekad, systemu identyfikacji zwierząt, przy równoczesnym 

scentralizowaniu dostępu do informacji dla osób zainteresowanych. Zweryfikowane pod 

kątem odpowiednich wymogów krajowe bazy rejestrujące zwierzęta, które zostaną zrzeszone 

w Rejestrze, będą mogły zachować swoje funkcje, a cały mechanizm znacznie ułatwi proces 

obligatoryjnego znakowania i rejestracji zwierząt w Polsce. 

 Ponadto, umożliwienie wyboru dotyczącego bazy danych, w której posiadacz pragnie 

zarejestrować swoje zwierzę niweluje ryzyko zjawiska monopolizacji oraz zachowuje zasadę 

konkurencyjności i wolnego rynku, które są fundamentem Polski oraz Unii Europejskiej.  

Jednocześnie, Rejestr Baz Danych Zwierząt Oznakowanych w formie ogólnopolskiej 

wyszukiwarki internetowej, będzie miejscem, w którym uzyska się informacje na temat 

wszystkich transponderów zarejestrowanych w Polsce, niezależnie od bazy członkowskiej, w 
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której zostały zaewidencjonowane, a więc warunek centralizacji dostępu do informacji na 

temat zwierząt oznakowanych elektronicznie zostanie zachowany.  

Dodatkowo wszystkie procedury dotyczące rejestracji, aktualizacji danych, 

wyrejestrowań i przerejestrowań oraz obsługi interesantów zostaną ujednolicone oraz 

scedowane na bazy członkowskie. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż utworzenie 

systemu ewidencjonowania i wymiany danych dotyczących programów zapobiegania 

bezdomności przyczyni się do transparentności działań gmin i przyczyni się do minimalizacji 

nadużyć i patologii w postępowaniu ze zwierzętami, co jest realizacją celu, jaki przyświecał 

twórcom nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.  

 

5. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych  

 

Projektowana ustawa nie będzie miała znaczącego wpływu na sektor finansów 

publicznych, gdyż zakres ustawy wykorzystuje aktualnie istniejące bazy danych skupione 

wokół Rejestru Baz Danych Zwierząt Oznakowanych. Jedyny koszt związany będzie z 

utworzeniem przez ministra właściwego do spraw rolnictwa Rejestru Baz. Koszt ten 

projektodawcy szacują na kwotę 20 tys. zł. Koszt prowadzenia bazy wymagał będzie 

stworzenia stanowiska pracy i zatrudnienia jednego pracownika w niepełnym wymiarze czasu 

pracy (pół etatu), a przyjmując za podstawę wysokość średniego wynagrodzenia krajowego, 

koszt dla budżetu państwa w skali roku wyniesie nie więcej niż 25 tys. zł. Sam proces 

znakowania będzie pokrywany przez posiadaczy zwierząt. Przewiduje się, że wprowadzenie 

obowiązku znakowania psów i kotów zmniejszy koszty gmin związane z odławianiem i 

utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach.  

 

 

6. Wpływ projektu ustawy na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych średnich 

przedsiębiorców. 

 

Projekt w pozytywny sposób będzie oddziaływał na działalność mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców działających w zakresie oznakowania psów i kotów 

poprzez zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie tego typu usług. Przyczyni się to w 

efekcie to zwiększenia dochodów tych przedsiębiorców, co przełoży się na większe wpływy 

do budżetu państwa z tytułu podatków.  
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7. Akty wykonawcze 

 

W projektowanej ustawie przewiduje się wydanie aktu wykonawczego w postaci 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, który określi: 

1) sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 56c ust. 1, zakres gromadzonych i 

udostępnianych informacji, tryb wprowadzania danych i nieodpłatnego udostępniania 

danych poszczególnym osobom fizycznym i prawnym; 

2) wymogi techniczne, które powinien spełniać transponder, o którym mowa w art. 56b 

ust.1; 

3) wysokość opłaty ponoszonej przez posiadacza psa lub kota za oznakowanie psa lub 

kota; 

4) wysokość wynagrodzenia dla lekarza weterynarii za oznakowanie psa lub kota. 

Rozprowadzenie to jest typowy rozporządzeniem o charakterze technicznym.  

 

8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 

2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1, z późn. 

zm.).  


