
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 434) 

 

U S T A W A   z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 

i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005) 

Art. 7. 

1. Komendant Główny Policji określa: 

1)   szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych 

jednostek organizacyjnych Policji; 

2)   metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie 

nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy; 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

4a)  programy szkoleń zawodowych policjantów; 

4b)  zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania testu 

sprawności fizycznej policjantów; 

[5)   szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a 

także normy ich wyżywienia;] 

<5) kryteria zdrowotne i użytkowe doboru psów i koni do realizacji zadań Policji, sposób 

szkolenia przewodników psów służbowych i kandydatów na przewodników psów 

służbowych oraz policjantów-jeźdźców i kandydatów na policjantów-jeźdźców oraz 

szkolenia psów służbowych i koni służbowych, tryb i sposób przekazywania psów 

służbowych i koni służbowych między jednostkami organizacyjnymi Policji, sposób 

prowadzenia ewidencji psów służbowych i ewidencji koni służbowych oraz tryb i 

sposób współpracy między jednostkami organizacyjnymi Policji w trakcie realizacji 

nadzoru nad sposobem sprawowania opieki nad psami służbowymi i końmi 

służbowymi;> 

6)    (uchylony); 
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7)    zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych; 

8)   organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania CBŚP z 

innymi jednostkami organizacyjnymi Policji; 

9)    w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, organizację, rzeczowy i 

miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania BSWP z innymi jednostkami 

organizacyjnymi Policji; 

10)   organizację i zakres działania BOA oraz zasady współdziałania z innymi jednostkami 

organizacyjnymi Policji; 

11)   strukturę organizacyjną i etatową samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych 

Policji; 

12)   szczegółowe warunki odbywania doskonalenia zawodowego dla służby 

kontrterrorystycznej. 

2. Komendant wojewódzki Policji określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na 

terenie swojego działania. 

3. Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia i szkoły 

policyjne. 

4. Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala 

właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym. 

Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regulaminu urzędu 

wojewódzkiego. 

5. Regulamin BSWP ustala minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 14. 

1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, 

dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu: 

1)    rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i 

wykroczeń; 

2)   poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru 

sprawiedliwości, zwanych dalej "osobami poszukiwanymi"; 

3)   poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie 

miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub 

wolności, zwanych dalej "osobami zaginionymi". 
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2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji 

państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został 

określony w odrębnych ustawach. 

3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania 

godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. 

4. Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie, w tym 

również w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, służby i 

instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 125), bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. 

5. Administrator danych, o których mowa w ust. 4, jest obowiązany udostępnić dane osobowe 

policjantowi wskazanemu w imiennym upoważnieniu Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendantów wojewódzkich Policji lub 

uprawnionego policjanta, po okazaniu tego upoważnienia oraz legitymacji służbowej. 

Fakt udostępnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

5a. Policja może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z 

informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych. 

5b. W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 

129 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1990, z późn. zm.), Policja może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem 

Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k-80r tej ustawy. 

<5c. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3a–4a, Policja 

może używać psów służbowych lub koni służbowych.> 

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres, warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez 

organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie 

wykonywania tych czynności, uwzględniając możliwość odmowy przekazywania 

informacji lub ograniczenia zakresu tych informacji ze względu na uniemożliwienie 

realizacji zadań ustawowych tych organów lub ujawnienie danych osoby niebędącej 

funkcjonariuszem tych organów, oraz sposób przekazywania informacji na wniosek, w 

tym przy wykorzystaniu urządzeń i systemów teleinformatycznych; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2182289&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2220201&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2465732:part=a129&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2465732:part=a129&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2465732:part=a80(k)&full=1
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2)   wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając dane niezbędne do 

zidentyfikowania upoważnionego policjanta oraz konieczność określenia terminu 

ważności upoważnienia. 

7. (uchylony). 

< Rozdział 10d 

Psy służbowe i konie służbowe 

 

Art. 145l. 

1. Do użycia w Policji psy i konie dobiera się w taki sposób, aby spełniały kryteria 

zdrowotne i użytkowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5, zapewniające 

przydatność zwierzęcia do użycia go w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 1, 2 i 3a–4a. 

2. Psy służbowe i konie służbowe mogą być używane w Policji po odbyciu szkolenia, o 

którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5. 

3. Psy służbowe i konie służbowe znajdują się na stanie jednostki organizacyjnej Policji, 

która dokonała zakupu tych zwierząt, o ile Komendant Główny Policji nie wskazał 

innej jednostki organizacyjnej Policji. 

4. Psy służbowe wycofane z użycia i konie służbowe wycofane z użycia pozostają na 

stanie jednostki organizacyjnej Policji, o której mowa w ust. 3, albo jednostki 

organizacyjnej Policji wskazanej przez Komendanta Głównego Policji. 

 

Art. 145m. 

Opiekunem psa służbowego lub opiekunem konia służbowego jest odpowiednio: 

1) przewodnik – policjant, któremu przydzielono pod opiekę psa służbowego i który 

ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5; 

2) kandydat na przewodnika – policjant, któremu przydzielono pod opiekę psa 

służbowego i którego wytypowano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5; 

3) policjant-jeździec – policjant, któremu przydzielono pod opiekę konia służbowego 

i który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5; 

4) kandydat na policjanta-jeźdźca – policjant, któremu przydzielono pod opiekę konia 

służbowego i którego wytypowano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5; 
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5) pracownik Policji wykonujący czynności służbowe z użyciem danego zwierzęcia lub 

w zakresie opieki nad nim. 

Art. 145n. 

1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub opiekunem konia służbowego 

wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być dotychczasowy opiekun tego 

zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. 

2. W następnej kolejności opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub 

opiekunem konia służbowego wycofanego z użycia może być inny opiekun psa 

służbowego lub konia służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania 

opieki. 

3. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia nie 

zostanie powierzony opiekunowi, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zwierzę można 

powierzyć innemu policjantowi lub pracownikowi Policji, emerytowanemu 

policjantowi lub policjantowi zwolnionemu ze służby w Policji, który ma ustalone 

prawo do policyjnej renty inwalidzkiej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli złoży pisemną 

deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 

opieki nad psem lub koniem. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na opiekuna psa służbowego 

wycofanego z użycia lub kandydatów na opiekuna konia służbowego wycofanego 

z użycia, o których mowa w ust. 2 i 3, kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na 

której stanie znajduje się zwierzę, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. 

5. W ramach postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności są uwzględniane 

osoby, które zamieszkują na terenie działania jednostki organizacyjnej Policji, która 

przeprowadza to postępowanie. 

6. W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia lub opiekuna 

konia służbowego wycofanego z użycia opiekunem tego zwierzęcia w pierwszej 

kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, który prowadził z tym 
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opiekunem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli 

sprawowania opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku gdy pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z 

użycia nie zostanie powierzony osobom, o których mowa w ust. 1–3 albo 6, opiekę 

nad zwierzęciem sprawuje jednostka organizacyjna Policji, na której stanie znajduje 

się zwierzę, albo jednostka organizacyjna Policji wskazana przez Komendanta 

Głównego Policji. 

8. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę, albo 

kierownik jednostki organizacyjnej Policji wskazanej przez Komendanta Głównego 

Policji wyznacza opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia. 

9. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę, albo 

kierownik jednostki organizacyjnej Policji wskazanej przez Komendanta Głównego 

Policji może powierzyć opiekę nad psem służbowym wycofanym z użycia lub koniem 

służbowym wycofanym z użycia organizacji społecznej, której statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt. 

10. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z 

użycia nie może zostać osoba, która w następstwie swojego zawinionego działania 

przyczyniła się do wycofania z użycia psa służbowego lub konia służbowego. 

11. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z 

użycia nie może zostać opiekun, któremu odebrano zwierzę z powodów, o których 

mowa w art. 145v ust. 1 pkt 1 lub 2. Do organizacji, o której mowa w ust. 9, zdanie 

pierwsze stosuje się. 

Art. 145o. 

Opiekun psa służbowego, opiekun konia służbowego, opiekun psa służbowego 

wycofanego z użycia i opiekun konia służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej 

„opiekunem”, oraz organizacja, o której mowa w art. 145n ust. 9, zapewniają 

prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szczególności: 

1) racjonalne żywienie oraz stały dostęp do czystej i świeżej wody; 

2) dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom 

i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 
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Art. 145p. 

1. Żywienie psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub 

konia służbowego wycofanego z użycia jest dostosowane do potrzeb jego organizmu, 

wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz 

wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. 

2. Żywienie psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub 

konia służbowego wycofanego z użycia odbywa się na podstawie normy wyżywienia, 

którą stanowi dobowa ilość karmy lub paszy, artykułów spożywczych oraz dodatków 

paszowych, niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego psa lub konia. Z uwagi 

na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania 

szkolenia przez psa służbowego lub konia służbowego norma ta może zostać 

podwyższona. W przypadku wycofania psa służbowego lub konia służbowego 

z użycia norma ta jest zmniejszana w związku ze zmniejszonym wysiłkiem fizycznym 

zwierzęcia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w 

żywieniu psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub 

konia służbowego wycofanego z użycia diety lub karmy leczniczej norma, o której 

mowa w ust. 2, może zostać podwyższona. 

4. Opiekun psa służbowego lub opiekun konia służbowego otrzymuje wyżywienie dla psa 

lub konia w naturze albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie 

kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun konia służbowego wycofanego 

z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 145n ust. 9, otrzymują równoważnik 

pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt 

wypłaca się co miesiąc z góry. 

6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 145n ust. 9, są obowiązani do 

proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia 

zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

2) odebrania zwierzęcia, o którym mowa w art. 145v ust. 1; 

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 
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5) powierzenia opieki nad psem służbowym lub koniem służbowym innemu 

opiekunowi, o którym mowa w art. 145v ust. 3 albo 4; 

6) korzystania przez zwierzę w trakcie odbywania szkolenia z wyżywienia w naturze. 

7. W sprawach, o których mowa w ust. 36, właściwy jest kierownik jednostki 

organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę. W przypadku 

odbywania szkolenia przez psa służbowego w szkole policyjnej, wyżywienie w 

naturze dla psa służbowego zapewnia komendant szkoły policyjnej. 

 

Art. 145q. 

1. Psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia poddaje się zabiegom profilaktycznym i leczeniu 

według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie psa służbowego, konia służbowego, 

psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia 

następuje po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej 

Policji, na której stanie znajduje się zwierzę, lub z osobą przez niego upoważnioną. 

2. W sytuacjach nagłych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej w celu ratowania życia lub zdrowia psa służbowego, konia 

służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego 

z użycia dopuszcza się możliwość odstąpienia od uzgodnienia zakresu udzielanej 

pomocy z kierownikiem jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje 

się zwierzę, lub z osobą przez niego upoważnioną. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłej, o której mowa w ust. 2, należy niezwłocznie 

poinformować o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie 

znajduje się zwierzę, lub osobę przez niego upoważnioną. 

4. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego, konia służbowego, psa 

służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia, w tym 

koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych Policji na podstawie faktury. 

5. Koszt utylizacji zwłok psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego 

z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia pokrywa się ze środków 

budżetowych Policji na podstawie faktury. 

6. W sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwy jest kierownik jednostki 

organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę. W przypadku 
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odbywania szkolenia przez psa służbowego w szkole policyjnej właściwy w sprawach, 

o których mowa w ust. 1–4, jest komendant szkoły policyjnej. 

 

Art. 145r. 

Opiekunowi oraz organizacji, o której mowa w art. 145n ust. 9, zabrania się: 

1) zbywania zwierzęcia; 

2) rozmnażania zwierzęcia, z wyjątkiem psów będących na stanie szkoły policyjnej; 

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

 

Art. 145s. 

1. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; 

3) wystąpienia narowów u konia; 

4) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu 

wyszkolenia zwierzęcia; 

5) padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

6) upływu 6 miesięcy od dnia jego utraty albo zaginięcia. 

2. Pies służbowy lub koń służbowy będące po raz pierwszy w trakcie szkolenia 

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 4, podlegają wymianie albo 

zwrotowi sprzedawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320). W przypadkach, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, nie mają zastosowania przepisy art. 145l ust. 4, art. 

145n–145r i art. 145t–145v. 

3. Psa służbowego lub konia służbowego można wycofać z użycia po ukończeniu: 

1) 9. roku życia przez psa; 

2) 15. roku życia przez konia. 

4. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje z użycia kierownik jednostki 

organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę. 
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Art. 145t. 

1. Nadzór nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z 

użycia oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia sprawuje kierownik jednostki 

organizacyjnej Policji, na której stanie znajdują się zwierzęta. 

2. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia znajduje 

się na terenie innej jednostki organizacyjnej Policji, niż wymieniona w ust. 1, na 

wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajdują się 

zwierzęta, wsparcie w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki 

nad zwierzętami zapewnia kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której 

terenie znajdują się zwierzęta. 

Art. 145u. 

1. Opiekun i przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 145n ust. 9, w celu 

umożliwienia sprawowania nadzoru, na żądanie policjanta lub pracownika 

wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie 

albo terenie znajduje się zwierzę, okazuje zwierzę, a opiekun konia okazuje 

dodatkowo paszport konia. 

2. Opiekun psa służbowego lub opiekun konia służbowego niezwłocznie powiadamia 

kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę, o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono 

w obiekcie należącym do tej jednostki organizacyjnej Policji; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

3. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun konia służbowego wycofanego 

z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 145n ust. 9, niezwłocznie 

powiadamiają kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje 

się zwierzę, o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono 

w obiekcie należącym do tej jednostki organizacyjnej Policji; 
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2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

 

Art. 145v. 

1. Psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia albo konia 

służbowego wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub organizacji, o której 

mowa w art. 145n ust. 9, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew 

zakazom, o których mowa w art. 145r; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

2. Do czasu powierzenia psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego 

z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia innemu opiekunowi opiekę nad 

zwierzęciem sprawuje jednostka organizacyjna Policji, na której stanie znajduje się 

zwierzę, albo jednostka organizacyjna Policji wskazana przez Komendanta 

Głównego Policji. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego lub opiekuna konia służbowego 

na stanowisko służbowe niezwiązane z realizacją czynności służbowych związanych z 

użyciem zwierzęcia lub opieką nad zwierzęciem opieka nad tym psem lub koniem 

może zostać powierzona innemu opiekunowi psa służbowego lub opiekunowi konia 

służbowego. 

4. W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym 

lub koniem służbowym przez opiekuna, kierownik jednostki organizacyjnej Policji, 

na której stanie znajduje się zwierzę, może wyznaczyć czasowego opiekuna psa 

służbowego lub konia służbowego. Do czasowego opiekuna stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące opiekuna psa służbowego lub konia służbowego, z zastrzeżeniem, 

że ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia wypłaca się co miesiąc z góry, 

proporcjonalnie do okresu sprawowania opieki nad psem służbowym lub koniem 

służbowym. 

Art. 145w. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego i konia służbowego, 
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2) tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych 

wycofanych z użycia i koni służbowych wycofanych z użycia, 

3) tryb wycofywania z użycia psa służbowego i konia służbowego, 

4) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz 

sposób transportu psów służbowych, koni służbowych, psów służbowych wycofanych 

z użycia i koni służbowych wycofanych z użycia, 

5) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego i konia służbowego 

oraz normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia i konia służbowego 

wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej 

podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie 

zwierzęcia, 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów 

wyżywienia psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia 

lub konia służbowego wycofanego z użycia, 

7) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym 

kosztów lekarstw, psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z 

użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia, 

8) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami 

służbowymi wycofanymi z użycia lub końmi służbowymi wycofanymi z użycia, 

9) tryb odbierania psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego 

z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji, 

o której mowa w art. 145n ust. 9, 

10) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych 

z użyciem psa służbowego lub konia służbowego, prawidłowej opieki nad 

zwierzęciem, racjonalnego wydatkowania środków finansowych, prawidłowego 

dokumentowania realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki 

pieniężnej na wyżywienie zwierząt jest uzależniona od wagi, okresu roku i zadań 

wykonywanych przez psa służbowego, okresu roku i zadań wykonywanych przez 

konia służbowego, a także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).> 
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U S T A W A   z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) 

 

DZIAŁ III 

Służba wojskowa 

 

<Rozdział 8 

Psy i konie w Siłach Zbrojnych 

 

Art. 136a. 

W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. l–2b niniejszej ustawy i art. 4 ust. 

1 pkt 2–4 i 5–8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i 

wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431, 956 i 2320 oraz 2021 

r. poz. 469), lub w celach reprezentacyjnych Siły Zbrojne mogą używać: 

1) psów służbowych – psów będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na 

stanie jednostki wojskowej, w której są używane; 

2) psów kontraktowych – psów stanowiących własność żołnierza pełniącego czynną 

służbę wojskową, dobranych do użycia w jednostce wojskowej na podstawie 

kontraktu zawartego między tym żołnierzem a jednostką wojskową, w której psy są 

używane w trakcie trwania kontraktu i znajdujących się na stanie jednostki 

wojskowej, w której są używane; 

3) koni służbowych – koni będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na 

stanie jednostki wojskowej, w której są używane. 

 

Art. 136b. 

1. Do użycia w Siłach Zbrojnych pozyskuje się psy i konie spełniające wymagania 

zdrowotne i użytkowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 136n, 

zapewniające przydatność zwierzęcia do użycia go w celu realizacji zadań, o których 

mowa w art. 3 ust. 1–2b niniejszej ustawy i art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i 5–8 ustawy z dnia 

24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych, lub w celach reprezentacyjnych. 

2. Psy służbowe, psy kontraktowe i konie służbowe mogą być używane w Siłach 

Zbrojnych po odbyciu specjalistycznego szkolenia, zwanego dalej „szkoleniem”. 
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Przewodnicy i kandydaci na przewodników wraz z psami służbowymi lub psami 

kontraktowymi oraz żołnierze-jeźdźcy i kandydaci na żołnierzy-jeźdźców wraz z 

końmi służbowymi odbywają szkolenie w jednostce organizacyjnej wskazanej przez 

Ministra Obrony Narodowej. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił 

Zbrojnych szkolenie psów służbowych i psów kontraktowych może odbywać się w 

innych podmiotach. 

3. Szkolenie przewodnika psa służbowego i psa służbowego oraz właściciela psa 

kontraktowego i psa kontraktowego kończy się egzaminem przed komisją powołaną 

przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2. Uzyskanie oceny 

pozytywnej z egzaminu końcowego potwierdza się wydaniem przewodnikowi psa 

służbowego i właścicielowi psa kontraktowego odpowiednio upoważnienia do 

wykonywania czynności z użyciem psa służbowego i atestu psa służbowego lub 

upoważnienia do wykonywania czynności z użyciem psa kontraktowego i atestu psa 

kontraktowego. W przypadkach, gdy szkolenie psa kontraktowego odbywa się w 

innych podmiotach, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie, egzaminu przed komisją 

powołaną przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2, nie 

przeprowadza się i uznaje się dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia, wydane 

przez te podmioty. 

4. Psy służbowe wycofane z użycia, psy kontraktowe wycofane z użycia, które przez 

okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej 

i konie służbowe wycofane z użycia pozostają na stanie jednostki wojskowej, w której 

były używane. 

5. Zakwalifikowanym do użycia w Siłach Zbrojnych psom służbowym i psom 

kontraktowym nadaje się nazwy, znakuje się je, jeżeli nie są znakowane i wydaje 

dowód tożsamości odpowiednio psa służbowego lub psa kontraktowego określony w 

przepisach wydanych na podstawie art. 136n. Zakwalifikowane do użycia w Siłach 

Zbrojnych konie służbowe znakuje się, jeżeli nie są znakowane i wydaje się dowód 

tożsamości konia służbowego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 

136n. 

6. Psy służbowe, psy kontraktowe i konie służbowe ujmuje się w ewidencji określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 136n. 
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Art. 136c. 

Opiekunem psa służbowego, opiekunem psa kontraktowego lub opiekunem konia 

służbowego jest odpowiednio: 

1) przewodnik – żołnierz lub pracownik Sił Zbrojnych, któremu przydzielono pod 

opiekę psa służbowego i który ukończył szkolenie i uzyskał pozytywną ocenę 

z egzaminu końcowego; 

2) kandydat na przewodnika – żołnierz lub pracownik Sił Zbrojnych, któremu 

przydzielono pod opiekę psa służbowego i którego skierowano po raz pierwszy na 

szkolenie; 

3) właściciel – żołnierz pełniący czynną służbę wojskową, który ukończył szkolenie, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 136n, z którym zawarto 

kontrakt, na podstawie którego jednostka wojskowa używa psa w trakcie trwania 

kontraktu; 

4) żołnierz-jeździec – żołnierz, któremu przydzielono pod opiekę konia służbowego 

i który ukończył szkolenie i uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu końcowego; 

5) kandydat na żołnierza-jeźdźca – żołnierz, któremu przydzielono pod opiekę konia 

służbowego i którego skierowano po raz pierwszy na szkolenie. 

 

Art. 136d. 

1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z 

użycia w pierwszej kolejności może być dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, 

jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. 

2. W następnej kolejności opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia może być inny opiekun psa służbowego lub konia 

służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. 

3. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia nie 

zostanie powierzony opiekunowi, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zwierzę można 

powierzyć innemu żołnierzowi albo innej zainteresowanej osobie, jeżeli złoży 

pisemną deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i umiejętności w 

zakresie opieki nad psem lub koniem. 

4. W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia opiekunem tego zwierzęcia w pierwszej kolejności 

może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, który prowadził z tym opiekunem 
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wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania 

opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku gdy pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z 

użycia nie zostanie powierzony osobom, o których mowa w ust. 1–4, opiekę nad 

zwierzęciem sprawuje jednostka wojskowa, na której stanie znajduje się zwierzę. 

Dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, w uzgodnieniu z 

dowódcą jednostki organizacyjnej realizującej szkolenie, może przekazać psa 

służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia pod 

opiekę tej jednostki. 

6. Dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub dowódca 

jednostki organizacyjnej realizującej szkolenie wyznacza opiekuna psa służbowego 

wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia. 

7. Dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub dowódca 

jednostki organizacyjnej realizującej szkolenie mogą powierzyć opiekę nad psem 

służbowym wycofanym z użycia lub koniem służbowym wycofanym z użycia 

organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

8. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z 

użycia nie może zostać osoba, która w następstwie swojego zawinionego działania 

przyczyniła się do wycofania z użycia psa służbowego lub konia służbowego. 

9. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z 

użycia nie może zostać opiekun, któremu odebrano zwierzę z powodów, o których 

mowa w art. 136m ust. 1 pkt 1 lub 2. Do organizacji, o której mowa w ust. 7, zdanie 

pierwsze stosuje się. 

Art. 136e. 

Opiekun psa służbowego, opiekun konia służbowego, opiekun psa służbowego 

wycofanego z użycia i opiekun konia służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej 

„opiekunem”, oraz organizacja, o której mowa w art. 136d ust. 7, zapewniają 

prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szczególności: 

1) racjonalne żywienie oraz stały dostęp do czystej i świeżej wody; 

2) dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom 

i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 
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Art. 136f. 

1. Żywienie psa służbowego, psa kontraktowego, konia służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co 

najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej lub konia 

służbowego wycofanego z użycia jest racjonalne, dostosowane do potrzeb jego 

organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji 

fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań wojskowego lekarza 

weterynarii. 

2. Żywienie psa służbowego, psa kontraktowego, konia służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co 

najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej lub konia 

służbowego wycofanego z użycia odbywa się na podstawie normy wyżywienia, którą 

stanowi dobowa ilość karmy lub paszy, artykułów spożywczych oraz dodatków 

paszowych niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego psa lub konia. Z uwagi 

na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania 

szkolenia przez psa służbowego, psa kontraktowego lub konia służbowego norma ta 

może zostać podwyższona. W przypadku wycofania psa służbowego, psa 

kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu lat 

trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej lub konia służbowego 

wycofanego z użycia norma ta jest zmniejszana w związku ze zmniejszonym 

wysiłkiem fizycznym zwierzęcia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez wojskowego lekarza weterynarii konieczności 

zastosowania w żywieniu psa służbowego, psa kontraktowego, konia służbowego, psa 

służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który 

przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w jednostce 

wojskowej lub konia służbowego wycofanego z użycia diety lub karmy leczniczej 

norma, o której mowa w ust. 2, może zostać podwyższona. 

4. Opiekun psa służbowego, psa kontraktowego lub konia służbowego otrzymuje 

wyżywienie dla psa lub konia w naturze albo równoważnik pieniężny w formie 

ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc 

z góry. 

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego 

wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był 
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używany w jednostce wojskowej, opiekun konia służbowego wycofanego z użycia 

oraz organizacja, o której mowa w art. 136d ust. 7, otrzymują wyżywienie w naturze 

albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia 

zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 136d ust. 7, są obowiązani do 

proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia 

zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638 oraz z 2021 r. poz. …); 

2) odebrania zwierzęcia, o którym mowa w art. 136m ust. 1; 

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym lub koniem służbowym innemu 

opiekunowi, o którym mowa w art. 136m ust. 4 albo 5; 

6) korzystania przez zwierzę w trakcie odbywania szkolenia z wyżywienia w naturze; 

7) prawomocnego orzeczenia przepadku zwierzęcia; 

8) rozwiązania kontraktu, o którym mowa w art. 136a pkt 2. 

7. W sprawach wypłaty ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia oraz jego 

zwrotu właściwy jest ustanowiony przez Ministra Obrony Narodowej dysponent 

środków budżetu państwa właściwy dla jednostki wojskowej, na której stanie 

znajduje się zwierzę. W sprawie wydawania wyżywienia dla psa służbowego, psa 

kontraktowego lub konia służbowego w naturze właściwy jest dowódca jednostki 

wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

 

Art. 136g. 

Określony w ustawie dla psa kontraktowego co najmniej pięcioletni okres trwania 

kontraktu, warunkujący nabycie uprawnień w zakresie zapewnienia prawidłowego 

utrzymania, w tym otrzymywania równoważnika pieniężnego w formie ryczałtu na 

pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia, nie ma zastosowania w przypadku, gdy 

zwierzę przed upływem tego okresu zostanie wycofane z użycia w związku z utratą 

zdrowia lub trwałą utratą sprawności użytkowej w wyniku nieszczęśliwego 

zdarzenia, do którego doszło podczas jego pracy. 
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Art. 136h. 

1. Opiekę lekarsko-weterynaryjną nad psami służbowymi, psami kontraktowymi, końmi 

służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi 

wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu 

były używane w jednostce wojskowej, oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia 

realizują wojskowi lekarze weterynarii. Wojskowi lekarze weterynarii opiekę tę 

wykonują w ramach usług realizowanych w wojskowych gabinetach 

weterynaryjnych będących zakładami leczniczymi dla zwierząt, o których mowa w 

ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 

r. poz. 24), w zakresie możliwości przypisanych dla gabinetu weterynaryjnego. 

2. W nagłych przypadkach zagrożenia życia zwierzęcia wymagających udzielenia 

natychmiastowej pomocy oraz w celu przeprowadzenia diagnostyki i terapii psy 

służbowe, psy kontraktowe, konie służbowe, psy służbowe wycofane z użycia, psy 

kontraktowe wycofane z użycia, które przez okres co najmniej pięciu lat trwania 

kontraktu były używane w jednostce wojskowej, oraz konie służbowe wycofane z 

użycia mogą być kierowane do zakładów leczniczych dla zwierząt innych niż zakłady 

podległe Ministrowi Obrony Narodowej. 

3. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego, psa kontraktowego, 

konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego 

wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był 

używany w jednostce wojskowej lub konia służbowego wycofanego z użycia, w tym 

koszty produktów leczniczych, pokrywa się ze środków budżetu państwa będących w 

dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. W przypadku realizacji profilaktyki i 

leczenia przez zakład leczniczy dla zwierząt inny niż zakład podległy Ministrowi 

Obrony Narodowej koszty te są pokrywane na podstawie faktury. 

4. Koszt utylizacji zwłok psa służbowego, psa kontraktowego, konia służbowego, psa 

służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który 

przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w jednostce 

wojskowej lub konia służbowego wycofanego z użycia pokrywa się ze środków 

budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej na podstawie 

faktury. 
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5. W sprawach, o których mowa w ust. 3 i 4, właściwy jest ustanowiony przez Ministra 

Obrony Narodowej dysponent środków budżetu państwa właściwy dla jednostki 

wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

 

Art. 136i. 

1. Opiekunowi psa kontraktowego, opiekunowi psa służbowego wycofanego z użycia, 

opiekunowi konia służbowego wycofanego z użycia oraz organizacji, o której mowa 

w art. 136d ust. 7, zabrania się: 

1) zbywania zwierzęcia; 

2) rozmnażania zwierzęcia; 

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

2. Opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia powiadamia dowódcę jednostki 

wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, o zamiarze jego zbycia, nie później 

niż w terminie trzydziestu dni przed planowanym terminem zbycia Siłom Zbrojnym 

przysługuje prawo pierwokupu psa. 

3. Psy kontraktowe, które przeszły na własność Skarbu Państwa, stają się psami 

służbowymi. 

Art. 136j. 

1. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) wystąpienia stanu chorobowego uniemożliwiającego dalsze używanie zwierzęcia w 

Siłach Zbrojnych; 

3) wystąpienia narowów u konia; 

4) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu 

wyszkolenia zwierzęcia; 

5) padnięcia zwierzęcia albo konieczności bezzwłocznego jego uśmiercenia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

6) upływu sześciu miesięcy od dnia jego utraty albo zaginięcia. 

2. Psa służbowego lub konia służbowego można wycofać z użycia po ukończeniu: 

1) dziewiątego roku życia przez psa; 

2) osiemnastego roku życia przez konia. 

3. Psa kontraktowego wycofuje się z użycia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, 2, 4–6 lub wraz z zakończeniem kontraktu. 
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4. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje z użycia dowódca jednostki 

wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

 

Art. 136k. 

Nadzór nad psami służbowymi, psami kontraktowymi, końmi służbowymi, psami 

służbowymi wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które 

przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu były używane w jednostce 

wojskowej oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia sprawują dowódca 

jednostki wojskowej, na której stanie znajdują się zwierzęta, oraz wojskowi lekarze 

weterynarii. 

Art. 136l. 

1. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego 

wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był 

używany w jednostce wojskowej, opiekun konia służbowego wycofanego z użycia i 

przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 136d ust. 7, w celu umożliwienia 

sprawowania nadzoru nad zwierzęciem, na żądanie żołnierza lub pracownika 

wyznaczonego przez dowódcę jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się 

zwierzę, lub na żądanie wojskowego lekarza weterynarii, okazują zwierzę, a opiekun 

konia okazuje dodatkowo paszport konia. 

2. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego 

wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był 

używany w jednostce wojskowej, opiekun konia służbowego wycofanego z użycia 

oraz przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 136d ust. 7, niezwłocznie 

powiadamiają dowódcę jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż trzydziestu dni; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

3. Opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 

pięciu lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, niezwłocznie 

powiadamia dowódcę jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, o 

zbyciu zwierzęcia. 
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Art. 136m. 

1. Psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub organizacji, o której 

mowa w art. 136d ust. 7, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew 

zakazom, o których mowa w art. 136i; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

2. Do czasu powierzenia psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego 

z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia innemu opiekunowi opiekę nad 

zwierzęciem sprawuje jednostka wojskowa, na której stanie znajduje się zwierzę. 

3. Psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia odbiera dowódca jednostki wojskowej na, której 

stanie znajduje się zwierzę lub osoba przez niego upoważniona. 

4. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego lub opiekuna konia służbowego 

na stanowisko służbowe niezwiązane z realizacją czynności służbowych związanych z 

użyciem zwierzęcia lub opieką nad zwierzęciem opieka nad tym psem lub koniem 

może zostać powierzona innemu opiekunowi psa służbowego lub innemu opiekunowi 

konia służbowego. 

5. W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym 

lub koniem służbowym przez opiekuna, dowódca jednostki wojskowej, na której 

stanie znajduje się zwierzę, może wyznaczyć czasowego opiekuna psa służbowego lub 

konia służbowego. Do czasowego opiekuna stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące opiekuna psa służbowego lub konia służbowego, z zastrzeżeniem, że 

ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia wypłaca się co miesiąc z góry, 

proporcjonalnie do okresu sprawowania opieki nad psem służbowym lub koniem 

służbowym. 

Art. 136n. 

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) jednostki organizacyjne właściwe do prowadzenia szkolenia kandydatów na 

przewodników psów służbowych, przewodników psów służbowych i psów 

służbowych, właścicieli psów kontraktowych i psów kontraktowych oraz kandydatów 
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na żołnierzy-jeźdźców, żołnierzy-jeźdźców i koni służbowych, a także rodzaje szkoleń 

i sposób szkolenia, 

2) termin ważności upoważnienia i atestu, o których mowa w art. 136b ust. 3, oraz 

sposób ich przedłużania, 

3) wymagania zdrowotne i użytkowe psów i koni zapewniające przydatność do użycia w 

Siłach Zbrojnych, 

4) tryb nabywania, przekazywania i wycofywania z użycia w Siłach Zbrojnych psów 

służbowych i koni służbowych, podmiot właściwy do nabywania lub pokrywania 

kosztów tego nabycia oraz sposób prowadzenia ewidencji psów służbowych 

i ewidencji koni służbowych, 

5) tryb pozyskiwania psów kontraktowych oraz sposób prowadzenia ewidencji psów 

kontraktowych, 

6) wzór kontraktu, o którym mowa w art. 136a pkt 2, 

7) sposób znakowania zakwalifikowanych do służby psów służbowych, psów 

kontraktowych i koni służbowych oraz wzory dowodu tożsamości psa służbowego, 

psa kontraktowego oraz dowodu tożsamości konia służbowego, 

8) sposób utrzymania i używania psów służbowych, psów kontraktowych i koni 

służbowych w Siłach Zbrojnych, 

9) zakres opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami służbowymi, psami 

kontraktowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami 

kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej pięciu lat 

trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej i końmi służbowymi 

wycofanymi z użycia i tryb udzielania zgody na leczenie tych zwierząt w zakładach 

leczniczych dla zwierząt innych niż zakłady podległe Ministrowi Obrony Narodowej 

oraz sposób sprawowania nadzoru nad psami służbowymi, psami kontraktowymi, 

końmi służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami 

kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej pięciu lat 

trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej i końmi służbowymi 

wycofanymi z użycia, 

10) tryb odbierania psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z 

użycia i konia służbowego wycofanego z użycia opiekunowi oraz organizacji, o której 

mowa w art. 136d ust. 7, 
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11) sposób żywienia, wysokość normy wyżywienia dla psa służbowego, psa 

kontraktowego i konia służbowego oraz normy wyżywienia dla psa służbowego 

wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co 

najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej i konia 

służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku 

jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie 

zwierząt,  

12) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów 

wyżywienia psa służbowego, psa kontraktowego lub konia służbowego, psa 

służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który 

przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w jednostce 

wojskowej i konia służbowego wycofanego z użycia, a także sposób ustalania 

wysokości tego ryczałtu, 

13) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego, psa 

kontraktowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa 

kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu lat 

trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej lub konia służbowego 

wycofanego z użycia, w tym kosztów produktów leczniczych, 

14) wzór upoważnienia i atestu, o których mowa w art. 136b ust. 3, 

15) wzór protokołu odebrania opiekunowi lub organizacji, o której mowa w art. 136d 

ust. 7, psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub 

konia służbowego wycofanego z użycia, 

16) wzory protokołów wycofania psa służbowego i wycofania konia służbowego z użycia 

w Siłach Zbrojnych 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z 

użyciem psa służbowego, psa kontraktowego lub konia służbowego, prawidłowej 

opieki nad zwierzęciem, racjonalnego wydatkowania środków finansowych oraz to, 

że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierząt jest uzależniona od 

wagi zwierząt, okresu roku oraz warunków realizacji zadań przez te zwierzęta, a 

także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).> 
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U S T A W A   z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 

1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 464) 

 

Art. 9. 

1. W celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz przestępstw 

skarbowych, a także wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych w zakresie określonym w 

art. 1 ust. 2 pkt 4 i w art. 1 ust. 2a, funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią służbę 

graniczną, prowadzą działania graniczne, wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze i 

administracyjno-porządkowe oraz prowadzą postępowania przygotowawcze według 

przepisów Kodeksu postępowania karnego, a także wykonują czynności na polecenie sądu 

i prokuratury oraz innych właściwych organów państwowych w zakresie, w jakim 

obowiązek ten został określony w odrębnych przepisach. 

1a. Straż Graniczna w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z informacji o 

osobie, w tym danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i 

instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub 

prowadzenia kontroli operacyjnej oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125)
(2)

, bez wiedzy i 

zgody osoby, której dane dotyczą. 

1b. Administrator danych, o których mowa w ust. 1a, jest obowiązany udostępnić dane, z 

zastrzeżeniem ust. 1d, na podstawie imiennego upoważnienia Komendanta Głównego 

Straży Granicznej, Komendanta BSWSG, komendanta oddziału Straży Granicznej lub 

upoważnionego funkcjonariusza, okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacją 

służbową. Fakt udostępnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

1c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym 

mowa w ust. 1b, uwzględniając niezbędne dane upoważnionego funkcjonariusza oraz 

możliwość wydania upoważnień w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej lub 

komendanta oddziału Straży Granicznej innym funkcjonariuszom. 

1d. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb 

przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia 

przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub 

kontroli operacyjnej, uwzględniając zakres informacji niezbędnych do wykonywania 
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ustawowych zadań Straży Granicznej, cel, organizację przekazywania informacji oraz 

sposób ich dokumentowania. 

1e. Straż Graniczna może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, 

korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji 

Kryminalnych. 

1f. Straż Graniczna, w celu zapewnienia skuteczności przeprowadzania kontroli legalności 

wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom, może korzystać, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z 

późn. zm.), z danych zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koncie 

ubezpieczonego oraz koncie płatnika składek, dotyczących cudzoziemców zgłoszonych 

do ubezpieczeń społecznych oraz płatników powierzających wykonywanie pracy 

cudzoziemcom. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Funkcjonariusze w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek 

respektowania godności oraz przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. 

6. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2, funkcjonariusze Straży 

Granicznej mogą być mianowani do pełnienia odpowiednich funkcji pełnomocników 

granicznych. Funkcję głównego pełnomocnika granicznego pełni Komendant Główny 

Straży Granicznej. 

7. Komendant Główny Straży Granicznej określa: 

1)   metody i formy wykonywania zadań Straży Granicznej w zakresie nieobjętym innymi 

przepisami wydanymi na podstawie ustawy, w tym zadań wykonywanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na 

podstawie ustawy oraz przepisami prawa Unii Europejskiej; 

2)   sposób pełnienia służby w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na 

podstawie ustawy, w tym sposób pełnienia służby poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy oraz 

przepisami prawa Unii Europejskiej; 

3)   szczegółowy tryb wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz, 

przez komendantów placówek Straży Granicznej; 
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4)   szczegółowy sposób wykonywania czynności zleconych w trybie ust. 1 przez właściwe 

organy państwowe; 

5)   sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy 

państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej 

migracji; 

6)   sposób gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej; 

6a)  zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży 

Granicznej; 

[7)   szczegółowe zasady szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do 

realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także normy wyżywienia 

zwierząt.] 

<7) kryteria zdrowotne i użytkowe doboru psów i koni do realizacji zadań Straży 

Granicznej, sposób szkolenia przewodników psów służbowych i kandydatów na 

przewodników psów służbowych oraz jeźdźców i kandydatów na jeźdźców oraz 

szkolenia psów służbowych i koni służbowych, sposób i tryb przekazywania psów 

służbowych i koni służbowych między jednostkami organizacyjnymi Straży 

Granicznej, sposób prowadzenia ewidencji psów służbowych i ewidencji koni 

służbowych oraz sposób i tryb współpracy między jednostkami organizacyjnymi 

Straży Granicznej w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki 

nad psami służbowymi i końmi służbowymi;> 

8)    (uchylony). 

Art. 11. 

1. Funkcjonariusze, wykonując zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2, mają prawo: 

1)   dokonywania kontroli granicznej; 

2)   dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania 

ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, 

kolejowej i wodnej: 

a)  w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełniania czynu zabronionego pod groźbą 

kary, 

b)  w celu znalezienia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do 

popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, 

c)  w celu znalezienia przedmiotów, których użycie może spowodować naruszenie 

bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, 
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d)  w celu znalezienia przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, a także przedmiotów 

podlegających zajęciu na potrzeby postępowań prowadzonych w związku z realizacją 

czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-5b, 7 lub 10-14, 

e)  gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa innych osób, w tym 

funkcjonariuszy realizujących czynności służbowe lub osób w stosunku do których są 

wykonywane czynności służbowe, gdy osoby te są doprowadzane lub umieszczane lub 

przebywają w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, 

f)  jeżeli zachowanie osób, o których mowa w lit. e, wskazuje, że mogą one stanowić 

zagrożenie dla siebie lub z posiadanych informacji wynika, że podejmowały już wcześniej 

próby samookaleczenia, 

g)  gdy jest to niezbędne dla zapewnienia porządku w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla 

cudzoziemców. 

2a)  dokonywania kontroli bezpieczeństwa w przejściach granicznych, w portach lotniczych 

oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej - w celu 

wykluczenia możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zwłaszcza 

skierowanych przeciwko nienaruszalności granicy państwowej lub bezpieczeństwa w 

międzynarodowej komunikacji; 

2b)  pełnienia wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego oraz stosowania 

niezbędnych środków, łącznie z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni 

palnej, w celu unieszkodliwienia osoby, która stanowi bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa lotu, zdrowia lub życia pasażerów lub członków załogi; 

3)   wydawania wiz i innych zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej na podstawie 

odrębnych przepisów; 

4)   legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osoby; 

5)   zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania karnego i innych ustaw; 

5a)  zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 

5b)  doprowadzania: 

a)  osób, o których mowa w pkt 5, do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub 

prokuratury, 

b)  cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania określone w ustawie z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
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udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców do organu Straży 

Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów leczniczych, 

c)  cudzoziemców: 

–  którym została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu podlegająca 

przymusowemu wykonaniu zgodnie z art. 329 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, 

–  którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i wystąpiły 

okoliczności, o których mowa w art. 463 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, 

–  którym została wydana decyzja o wydaleniu podlegająca przymusowemu wykonaniu 

zgodnie z art. 71 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), 

–  podlegających przekazaniu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

art. 393b ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

–  do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego 

cudzoziemiec zostaje doprowadzony; 

5c)   pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków: 

a)  w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego, 

b)  w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją 

tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe; 

5d)   pobierania od cudzoziemców odcisków linii papilarnych w trybie i przypadkach 

określonych w przepisach odrębnych; 

5e)   utrwalania wizerunku osób w celu weryfikacji ich tożsamości, identyfikacji osób o 

nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość; 

6)   przeszukiwania osób, rzeczy, pomieszczeń i środków transportu w trybie i przypadkach 

określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 

6a)  nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2317872:part=a329&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2317872:part=a463u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2192481:part=a71u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2192481:part=a71u3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2262433:part=a37u3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2317872:part=a393(b)u3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2468867&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2468867&full=1


- 30 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

7)   obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji 

obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych; 

7a)  obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu w 

pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w 

pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych 

wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach - w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom; 

7b)   obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu lub dźwięku w 

miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji; 

8)   zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu 

drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym; 

9)   zatrzymywania i cofania z granicy państwowej do nadawcy szkodliwych materiałów 

jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych i biologicznych, jak również 

odpadów; 

10)  przebywania i poruszania się na gruntach bez uzyskiwania zgody ich właścicieli lub 

użytkowników oraz przechodzenia przez pola uprawne w czasie bezpośredniego pościgu, 

również z użyciem psa służbowego, jeżeli nie ma możliwości korzystania z dróg; 

11)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej 

i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w 

zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane 

są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących 

przepisów prawa; 

12)  zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji 

społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o 

udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa; 

13)   dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osób doprowadzanych, umieszczanych lub 

przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub osób konwojowanych, w 

celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie, a 

także w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem 

życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

14)   wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do 

wykonania czynności określonych w pkt 1-2b, 4-6, 7, 7a, 9, 10 lub 13 lub w granicach 
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niezbędnych do ochrony przed zatarciem śladów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia 

lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy 

jest to niezbędne do sprawnego i zgodnego z prawem wykonywania tych czynności albo 

uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa lub wykroczenia. 

1a. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się 

bezcelowe lub nieskuteczne. 

1b. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej 

naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte. 

1c. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 5a przysługują uprawnienia przewidziane dla 

osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego. 

1d. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a, funkcjonariusze 

Straży Granicznej mają prawo: 

1)   swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanego bez obowiązku 

uzyskiwania przepustki oraz są zwolnieni z obowiązku poddania się rewizji osobistej; 

2)   kontrolowania dokumentów związanych z zatrudnieniem, powierzeniem pracy lub 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sporządzania ich kopii; 

3)   ustalania tożsamości osób przebywających w miejscu przeprowadzania kontroli; 

4)   przesłuchiwania osób podejrzewanych o naruszenie przepisów, o których mowa w art. 

10d; 

5)   żądania udzielania wyjaśnień od osób przebywających w miejscu przeprowadzania 

kontroli; 

6)   dokumentowania czynności kontrolnych z wykorzystaniem środków audiowizualnych; 

7)   korzystania z pomocy biegłych i specjalistów; 

8)   dokonywania oględzin miejsc wykonywania pracy, w szczególności w celu ustalenia 

liczby miejsc pracy. 

<1e. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 2a lit. a–c, pkt 4, 5–

5b, 5d oraz 12 i 13, Straż Graniczna może używać psów służbowych lub koni 

służbowych.> 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania przy 

wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5c i 5e, oraz wzory dokumentów 

stosowanych w tych sprawach, a także podmioty uprawnione do zarządzania 

doprowadzenia i szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy użyciu środków 

transportu, uwzględniając niezbędne środki ostrożności przy wykonywaniu uprawnień, a 
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także skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz poszanowanie 

praw osób, wobec których działania te są podejmowane. 

2a. Na sposób przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1: 

a)  pkt 5 i 5a, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, 

b)   pkt 7 i 7b, w terminie 7 dni od dnia gdy podmiot dowiedział się o dokonanych wobec 

niego czynnościach 

- przysługuje zażalenie do prokuratora właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia 

czynności. Do zażalenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

2b. Zgromadzone podczas przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 7b, 

materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 

przechowuje się przez okres 2 miesięcy od zakończenia czynności, a następnie dokonuje 

się ich niezwłocznego protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów 

zarządza organ Straży Granicznej, który sprawował nadzór nad przeprowadzeniem 

czynności. 

2c. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, nie mogą być wykonywane w miejscach 

przeznaczonych dla celów sanitarno-higienicznych oraz w pokojach dla cudzoziemców. 

2d. Zgromadzone zapisy obrazu, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, niezawierające dowodów 

pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o 

wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących być wykorzystanymi w 

postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów mających znaczenie dla 

toczących się takich postępowań przechowuje się przez okres 30 dni od dnia 

zarejestrowania, a następnie niszczy. 

2e. Użyte w ust. 1 pkt 7b określenie interwencja oznacza włączenie się funkcjonariusza lub 

funkcjonariuszy Straży Granicznej w tok zdarzenia mogącego naruszać normy prawne i 

podjęcie działań zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego 

zdarzenia oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego porządku 

prawnego. 

2f. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7b, funkcjonariusz Straży Granicznej w 

miarę możliwości uprzedza osobę, wobec której podejmuje czynności, o rejestrowaniu 

obrazu lub dźwięku. 

3. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać - w razie uzasadnionej potrzeby - badaniu 

lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 
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4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania badań lekarskich, 

o których mowa w ust. 3. Rozporządzenie powinno określić osoby przeprowadzające 

badania, organizację i miejsce przeprowadzenia badań oraz zakres prowadzonej w tych 

sprawach dokumentacji, a także przypadki uzasadniające potrzebę udzielenia osobie 

zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży 

Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych oraz regulamin pobytu w tych 

pomieszczeniach. Rozporządzenie powinno określić wyposażenie pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych, podmioty kontrolujące te pomieszczenia, zakres prowadzonej 

dokumentacji, a także szczegółowe uprawnienia i obowiązki osób zatrzymanych. 

5a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, 

sposób i formy przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 7b, oraz tryb 

ich dokumentowania i podmioty właściwe w tych sprawach, uwzględniając dostosowanie 

sposobu i form przeprowadzania czynności do rodzaju działań podejmowanych przez 

funkcjonariuszy. 

5b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przechowywania i niszczenia zapisów obrazu, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, oraz 

udostępniania ich uprawnionym podmiotom, uwzględniając potrzebę właściwego 

zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym 

ujawnieniem. 

6. (uchylony). 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb dokonywania kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a także 

poświadczania w dokumentach podróży przekroczenia granicy państwowej, 

2)   wzory dokumentów wykorzystywanych w celu potwierdzenia wjazdu lub wyjazdu oraz 

poświadczających zatrzymanie dokumentu podczas kontroli granicznej, 

3)   wzór pieczęci poświadczającej daty i miejsca przekroczenia granicy 

–   uwzględniając możliwość ograniczenia lub odstąpienia od kontroli granicznej oraz jej 

dokonywania poza kolejnością, szczególne kategorie osób przekraczających granicę oraz 

okoliczności jej przekraczania, możliwość użycia środków technicznych oraz psa 

służbowego podczas tej kontroli, a także konieczność dokumentowania wykonanych 
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czynności, w tym dostosowania wzorów dokumentów i pieczęci do obowiązujących w 

tym zakresie przepisów Unii Europejskiej. 

7a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, formy 

kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego 

oraz w środkach komunikacji międzynarodowej, uwzględniając wymogi koordynacji 

działań Straży Granicznej z innymi organami i instytucjami działającymi w przejściu 

granicznym oraz wymogi obowiązujące w zakresie kontroli bezpieczeństwa w lotniczych 

przejściach granicznych oraz w środkach komunikacji lotniczej. 

7b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać 

funkcjonariusze wchodzący w skład wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego, 

sposób pełnienia służby na pokładzie statku powietrznego oraz wyposażenie 

funkcjonariuszy wchodzących w skład wart ochronnych, uwzględniając konieczność 

zapobieżenia aktom bezprawnej ingerencji w czasie trwania lotu oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa osób znajdujących się na pokładzie statku powietrznego. 

8. Za szkody wyrządzone czynnościami, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje 

odszkodowanie według zasad prawa cywilnego. 

9. (uchylony). 

<Rozdział 14d 

Psy służbowe i konie służbowe 

 

Art. 147w. 

1. Do użycia w Straży Granicznej psy i konie dobiera się w taki sposób, aby spełniały 

kryteria zdrowotne i użytkowe, o których mowa w art. 9 ust. 7 pkt 7, zapewniające 

przydatność zwierzęcia do użycia go w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 1, 2, 2a lit. a–c, pkt 4, 5–5b, 5d oraz 12 i 13. 

2. Psy służbowe i konie służbowe mogą być używane w Straży Granicznej po odbyciu 

szkolenia, o którym mowa w art. 9 ust. 7 pkt 7. 

3. Psy służbowe i konie służbowe znajdują się na stanie jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej, która dokonała zakupu tych zwierząt, o ile Komendant Główny Straży 

Granicznej nie wskazał innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. 

4. Psy służbowe wycofane z użycia i konie służbowe wycofane z użycia pozostają na 

stanie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, o której mowa w ust. 3, albo 
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jednostki organizacyjnej Straży Granicznej wskazanej przez Komendanta Głównego 

Straży Granicznej. 

Art. 147x. 

Opiekunem psa służbowego lub opiekunem konia służbowego jest odpowiednio: 

1) przewodnik – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę psa służbowego 

i który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 7 pkt 7; 

2) kandydat na przewodnika – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę psa 

służbowego i którego wytypowano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie, 

o którym mowa w art. 9 ust. 7 pkt 7; 

3) jeździec – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę konia służbowego 

i który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 7 pkt 7; 

4) kandydat na jeźdźca – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę konia 

służbowego i którego wytypowano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie, 

o którym mowa w art. 9 ust. 7 pkt 7; 

5) przechowawca – podmiot, z którym zawarto umowę dotyczącą przechowywania koni 

służbowych; 

6) pomocnik przewodnika – funkcjonariusz wykonujący zadania w zakresie opieki nad 

psem służbowym w przypadku, gdy zadań tych nie może wykonywać przewodnik. 

 

Art. 147y. 

1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub opiekunem konia służbowego 

wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być dotychczasowy opiekun tego 

zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. 

2. W następnej kolejności opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub 

opiekunem konia służbowego wycofanego z użycia może być inny opiekun psa 

służbowego lub konia służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania 

opieki. 

3. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia nie 

zostanie powierzony opiekunowi, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zwierzę można 

powierzyć innemu funkcjonariuszowi, emerytowanemu funkcjonariuszowi lub 

funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w Straży Granicznej, który ma ustalone 

prawo do policyjnej renty inwalidzkiej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
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Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli złoży pisemną 

deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 

opieki nad psem lub koniem. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na opiekuna psa służbowego 

wycofanego z użycia lub kandydatów na opiekuna konia służbowego wycofanego z 

użycia, o których mowa w ust. 2 i 3, kierownik jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, przeprowadza postępowanie 

rekrutacyjne. 

5. W ramach postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności są uwzględniane 

osoby, które zamieszkują na terenie działania jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej, która przeprowadza to postępowanie. 

6. W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia lub opiekuna 

konia służbowego wycofanego z użycia opiekunem tego zwierzęcia w pierwszej 

kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, który prowadził z tym 

opiekunem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli 

sprawowania opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku gdy pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z 

użycia nie zostanie powierzony osobom, o których mowa w ust. 1–3 albo 6, opiekę 

nad zwierzęciem sprawuje jednostka organizacyjna Straży Granicznej, na której 

stanie znajduje się zwierzę, albo jednostka organizacyjna Straży Granicznej 

wskazana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

8. Kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się 

zwierzę, albo kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej wskazanej przez 

Komendanta Głównego Straży Granicznej wyznacza opiekuna psa służbowego 

wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia. 

9. Kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się 

zwierzę, albo kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej wskazanej przez 

Komendanta Głównego Straży Granicznej może powierzyć opiekę nad psem 

służbowym wycofanym z użycia lub koniem służbowym wycofanym z użycia 

organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 
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10. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z 

użycia nie może zostać osoba, która w następstwie swojego zawinionego działania 

przyczyniła się do wycofania z użycia psa służbowego lub konia służbowego. 

11. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z 

użycia nie może zostać opiekun, któremu odebrano zwierzę z powodów, o których 

mowa w art. 147zg ust. 1 pkt 1 lub 2. Do organizacji, o której mowa w ust. 9, zdanie 

pierwsze stosuje się. 

Art. 147z. 

1. Opiekun psa służbowego, opiekun konia służbowego, opiekun psa służbowego 

wycofanego z użycia i opiekun konia służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej 

„opiekunem”, oraz organizacja, o której mowa w art. 147y ust. 9, zapewniają 

prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szczególności: 

1) racjonalne żywienie oraz stały dostęp do czystej i świeżej wody; 

2) dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom 

i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 

2. Opiekun, o którym mowa w art. 147x pkt 3 i 4, zapewnia prawidłowe utrzymanie 

konia służbowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, z wyłączeniem 

poddawania konia terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym oraz 

zapewniania możliwości codziennego ruchu. 

3. Opiekun, o którym mowa w art. 147x pkt 5, zapewnia prawidłowe utrzymanie konia 

służbowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem poddawania konia 

terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym. 

4. Za terminową realizację szczepień koni służbowych oraz zabiegów profilaktycznych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

 

Art. 147za. 

1. Żywienie psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub 

konia służbowego wycofanego z użycia jest dostosowane do potrzeb jego organizmu, 

wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz 

wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. 
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2. Żywienie psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub 

konia służbowego wycofanego z użycia odbywa się na podstawie normy wyżywienia, 

którą stanowi dobowa ilość karmy lub paszy, artykułów spożywczych oraz dodatków 

paszowych niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego psa lub konia. Z uwagi 

na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania 

szkolenia przez psa służbowego lub konia służbowego norma ta może zostać 

podwyższona. W przypadku wycofania psa służbowego lub konia służbowego z 

użycia norma ta jest zmniejszana w związku ze zmniejszonym wysiłkiem fizycznym 

zwierzęcia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w 

żywieniu psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub 

konia służbowego wycofanego z użycia diety lub karmy leczniczej norma, o której 

mowa w ust. 2, może zostać podwyższona. 

4. Opiekun psa służbowego lub konia służbowego otrzymuje wyżywienie dla psa lub 

konia w naturze albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów 

wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun konia służbowego wycofanego 

z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 147y ust. 9, otrzymują równoważnik 

pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt 

wypłaca się co miesiąc z góry. 

6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 147y ust. 9, są obowiązani do 

proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia 

zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638 oraz z 2021 r. poz. …); 

2) odebrania zwierzęcia, o którym mowa w art. 147zg ust. 1; 

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym lub koniem służbowym innemu 

opiekunowi, o którym mowa w art. 147zg ust. 3 albo 4; 

6) korzystania przez zwierzę w trakcie odbywania szkolenia z wyżywienia w naturze. 
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7. W sprawach, o których mowa w ust. 36, właściwy jest kierownik jednostki 

organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

 

Art. 147zb. 

1. Psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia poddaje się zabiegom profilaktycznym i leczeniu 

według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie psa służbowego, konia służbowego, 

psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia 

następuje po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej 

Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub z osobą przez niego 

upoważnioną. 

2. W sytuacjach nagłych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej w celu ratowania życia lub zdrowia psa służbowego, konia 

służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego 

z użycia dopuszcza się możliwość odstąpienia od uzgodnienia zakresu udzielanej 

pomocy z kierownikiem jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie 

znajduje się zwierzę, lub z osobą przez niego upoważnioną. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłej, o której mowa w ust. 2, należy niezwłocznie 

poinformować o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której 

stanie znajduje się zwierzę, lub osobę przez niego upoważnioną. 

4. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego, konia służbowego, psa 

służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia, w tym 

koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych Straży Granicznej na 

podstawie faktury. 

5. Koszt utylizacji zwłok psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego 

z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia pokrywa się ze środków 

budżetowych Straży Granicznej na podstawie faktury. 

6. W sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwy jest kierownik jednostki 

organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

 

Art. 147zc. 

Opiekunowi oraz organizacji, o której mowa w art. 147y ust. 9, zabrania się: 
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1) zbywania zwierzęcia; 

2) rozmnażania zwierzęcia; 

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

 

Art. 147zd. 

1. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; 

3) wystąpienia narowów u konia; 

4) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu 

wyszkolenia zwierzęcia; 

5) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego jego uśmiercenia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

6) upływu 6 miesięcy od dnia jego utraty albo zaginięcia. 

2. Pies służbowy lub koń służbowy będące po raz pierwszy w trakcie szkolenia 

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 4, podlegają wymianie albo 

zwrotowi sprzedawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320). W przypadkach, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, nie mają zastosowania przepisy art. 147w ust. 4, art. 

147y–147zc i art. 147ze–147zg. 

3. Psa służbowego lub konia służbowego można wycofać z użycia po ukończeniu: 

1) 9. roku życia przez psa; 

2) 15. roku życia przez konia. 

4. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje z użycia kierownik jednostki 

organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

 

Art. 147ze. 

1. Nadzór nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z 

użycia oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia sprawuje kierownik jednostki 

organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajdują się zwierzęta. 

2. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia znajduje 

się na terenie innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, niż wymieniona w 

ust. 1, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której 
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stanie znajdują się zwierzęta, wsparcie w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem 

sprawowania opieki nad zwierzętami zapewnia kierownik jednostki organizacyjnej 

Straży Granicznej, na której terenie znajdują się zwierzęta. 

 

Art. 147zf. 

1. Opiekun i przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 147y ust. 9, w celu 

umożliwienia sprawowania nadzoru, na żądanie funkcjonariusza lub pracownika 

wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na 

której stanie albo terenie znajduje się zwierzę, okazuje zwierzę, a opiekun konia 

okazuje dodatkowo paszport konia. 

2. Opiekun psa służbowego lub opiekun konia służbowego niezwłocznie powiadamia 

kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się 

zwierzę, o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca 

przebywania trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono w obiekcie 

należącym do tej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

3. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun konia służbowego wycofanego 

z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 147y ust. 9, niezwłocznie 

powiadamiają kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której 

stanie znajduje się zwierzę, o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono 

w obiekcie należącym do tej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 
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Art. 147zg. 

1. Psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub organizacji, o której 

mowa w art. 147y ust. 9, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew 

zakazom, o których mowa w art. 147zc; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

2. Do czasu powierzenia psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego 

z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia innemu opiekunowi opiekę nad 

zwierzęciem sprawuje jednostka organizacyjna Straży Granicznej, na której stanie 

znajduje się zwierzę, albo jednostka organizacyjna Straży Granicznej wskazana 

przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego lub opiekuna konia służbowego 

na stanowisko służbowe niezwiązane z realizacją czynności służbowych związanych z 

użyciem zwierzęcia lub opieką nad zwierzęciem opieka nad tym psem lub koniem 

może zostać powierzona innemu opiekunowi psa służbowego lub opiekunowi konia 

służbowego. 

4. W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym 

lub koniem służbowym przez opiekuna, kierownik jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, może wyznaczyć czasowego 

opiekuna psa służbowego lub konia służbowego. Do czasowego opiekuna stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące opiekuna psa służbowego lub konia służbowego, z 

zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia wypłaca się co 

miesiąc z góry, proporcjonalnie do okresu sprawowania opieki nad psem służbowym 

lub koniem służbowym. 

Art. 147zh. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego i konia służbowego, 

2) tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych 

wycofanych z użycia i koni służbowych wycofanych z użycia, 

3) tryb wycofywania z użycia psa służbowego i konia służbowego, 
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4) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz 

sposób transportu psów służbowych, koni służbowych, psów służbowych wycofanych 

z użycia i koni służbowych wycofanych z użycia, 

5) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego i konia służbowego 

oraz normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia i konia służbowego 

wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej 

podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie 

zwierzęcia, 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów 

wyżywienia psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia 

lub konia służbowego wycofanego z użycia, 

7) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym 

kosztów lekarstw, psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z 

użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia, 

8) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami 

służbowymi wycofanymi z użycia lub końmi służbowymi wycofanymi z użycia, 

9) tryb odbierania psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego 

z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji, 

o której mowa w art. 147y ust. 9, 

10) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych 

z użyciem psa służbowego lub konia służbowego, prawidłowej opieki nad 

zwierzęciem, racjonalnego wydatkowania środków finansowych, prawidłowego 

dokumentowania realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki 

pieniężnej na wyżywienie zwierząt jest uzależniona od wagi, okresu roku i zadań 

wykonywanych przez psa służbowego, okresu roku i zadań wykonywanych przez 

konia służbowego, a także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).> 
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U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464) 

 

[Art. 20a. 

1. Państwowa Straż Pożarna może wykorzystywać zwierzęta w akcjach ratowniczych. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, gatunki i rasy 

zwierząt, o których mowa w ust. 1, a także szczegółowe zasady ich szkolenia oraz normy 

wyżywienia, uwzględniając w szczególności: 

1)   specjalności ratownicze; 

2)   kwalifikacje egzaminatorów i tryb egzaminowania; 

3)   wzory dokumentacji szkolenia i żywienia zwierząt.] 

 

<Art. 20a. 

Państwowa Straż Pożarna może używać w akcjach ratowniczych psów.> 

 

<Rozdział 11a 

Psy w Państwowej Straży Pożarnej 

 

Art. 124o. 

1. Do użycia w Państwowej Straży Pożarnej psy dobiera się w taki sposób, aby spełniały 

kryteria zdrowotne i użytkowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

124z, zapewniające przydatność zwierzęcia do użycia w akcjach ratowniczych. 

2. Psami używanymi w Państwowej Straży Pożarnej mogą być: 

1) psy służbowe – psy znajdujące się na stanie jednostki organizacyjnej Państwowej 

Straży Pożarnej, w której są używane; 

2) psy kontraktowe – psy stanowiące własność strażaka, dobrane do użycia 

w Państwowej Straży Pożarnej na podstawie kontraktu zawartego między 

strażakiem a jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, w której pies 

jest używany, w okresie trwania kontraktu; 

3) inne psy – psy stanowiące własność osoby fizycznej będącej członkiem podmiotu 

włączonego do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego lub podmiotu, z którym 

zawarto umowę cywilno-prawną, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
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przeciwpożarowej, dobrane do użycia w Państwowej Straży Pożarnej na podstawie 

umowy cywilno-prawnej zawartej między osobą fizyczną lub podmiotem, o których 

mowa powyżej, a jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, w której 

pies jest używany. 

3. Psy mogą być używane w Państwowej Straży Pożarnej po odbyciu szkolenia i zdaniu 

egzaminu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 124z. 

4. Organizatorem egzaminu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

124z, są wskazane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej szkoły 

lub ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Psy służbowe wycofane z użycia pozostają na stanie jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej, w której są używane, albo jednostki wskazanej przez 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Art. 124p. 

Opiekunem psa używanego w Państwowej Straży Pożarnej jest odpowiednio: 

1) w przypadku psa służbowego – strażak, któremu przydzielono pod opiekę psa 

służbowego i którego skierowano na szkolenie, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 124z; 

2) w przypadku psa kontraktowego – właściciel psa kontraktowego – strażak, który 

ukończył szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 124z, 

z którym zawarto kontrakt i od którego jednostka organizacyjna Państwowej Straży 

Pożarnej pozyskała zwierzę do użycia w okresie trwania kontraktu; 

3) w przypadku innego psa – osoba fizyczna, która ukończyła szkolenie, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 124z, z którą zawarto umowę 

cywilnoprawną, będąca członkiem podmiotu włączonego do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego lub z którym zawarto umowę cywilnoprawną, o której mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej. 

Art. 124q. 

1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być 

dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację woli 

sprawowania opieki. 
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2. W następnej kolejności opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia może być 

inny opiekun psa służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania 

opieki. 

3. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony opiekunowi, o którym 

mowa w ust. 1 albo 2, zwierzę można powierzyć innemu strażakowi, emerytowanemu 

strażakowi lub strażakowi zwolnionemu ze służby, który ma ustalone prawo do 

policyjnej renty inwalidzkiej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli złoży pisemną 

deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 

opieki nad psem. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na opiekuna psa służbowego 

wycofanego z użycia, o których mowa w ust. 2 i 3, kierownik jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, 

przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. 

5. W ramach postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności są uwzględniane 

osoby, które zamieszkują na terenie działania jednostki organizacyjnej Państwowej 

Straży Pożarnej, która przeprowadza to postępowanie. 

6. W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia opiekunem tego 

zwierzęcia w pierwszej kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, 

który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży 

pisemną deklarację woli sprawowania opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio. 

7. W przypadku gdy pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony osobom, o 

których mowa w ust. 1–3 albo 6, opiekę nad zwierzęciem sprawuje jednostka 

organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, 

albo jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej wskazana przez 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

8. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie 

znajduje się zwierzę, albo kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 
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Pożarnej wskazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

wyznacza opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia. 

9. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie 

znajduje się zwierzę, albo kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

Pożarnej wskazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

może powierzyć opiekę nad psem służbowym wycofanym z użycia organizacji 

społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

10. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać osoba, która w 

następstwie swojego zawinionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia psa 

służbowego. 

11. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać opiekun, któremu 

odebrano zwierzę z powodów, o których mowa w art. 124y ust. 1 pkt 1 lub 2. Do 

organizacji, o której mowa w ust. 9, zdanie pierwsze stosuje się. 

 

Art. 124r. 

Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa 

kontraktowego, opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres 

co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, 

oraz organizacja, o której mowa w art. 124q ust. 9, zapewniają prawidłowe 

utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szczególności: 

1) racjonalne żywienie oraz stały dostęp do czystej i świeżej wody; 

2) dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom 

i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 

 

Art. 124s. 

1. Żywienie psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i 

psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania 

kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, jest dostosowane do potrzeb 

jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji 

fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. 
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2. Żywienie psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego 

i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat 

trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, odbywa się na 

podstawie normy wyżywienia, którą stanowi dobowa ilość karmy i artykułów 

spożywczych, niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego psa. Z uwagi na 

zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania szkolenia 

przez psa służbowego lub psa kontraktowego norma ta może zostać podwyższona. 

W przypadku wycofania z użycia psa służbowego lub wycofania z użycia psa 

kontraktowego, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany 

w Państwowej Straży Pożarnej, norma ta jest zmniejszana w związku ze 

zmniejszonym wysiłkiem fizycznym zwierzęcia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w 

żywieniu psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego 

lub psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat 

trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, diety lub karmy 

leczniczej norma, o której mowa w ust. 2, może zostać podwyższona. 

4. Opiekun psa służbowego lub opiekun psa kontraktowego otrzymuje wyżywienie dla 

psa w naturze albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów 

wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego 

wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był 

używany w Państwowej Straży Pożarnej, oraz organizacja, o której mowa w 

art. 124q ust. 9, otrzymują równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie 

kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

6. Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa 

kontraktowego, opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres 

co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, 

oraz organizacja, o której mowa w art. 124q ust. 9, są obowiązani do 

proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia 

zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638 oraz z 2021 r. poz. …); 
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2) odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, o którym mowa 

w art. 124y ust. 1; 

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym innemu opiekunowi, o którym mowa 

w art. 124y ust. 3 albo 4. 

7. W sprawach, o których mowa w ust. 3–6, właściwy jest kierownik jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, 

a w przypadku psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co 

najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej – 

kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której pies był 

używany. 

Art. 124t. 

1. Psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa 

kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania 

kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, poddaje się zabiegom 

profilaktycznym i leczeniu według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie psa 

służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia i psa kontraktowego następuje po 

uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub z osobą przez niego 

upoważnioną, a leczenie psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres 

co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej – 

po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

Pożarnej, w której pies był używany, lub z osobą przez niego upoważnioną. 

2. W sytuacjach nagłych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej w celu ratowania życia lub zdrowia psa służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, 

który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej 

Straży Pożarnej, dopuszcza się możliwość odstąpienia od uzgodnienia zakresu 

udzielanej pomocy z kierownikiem jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

Pożarnej, o której mowa w ust. 1, lub z osobą przez niego upoważnioną. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłej, wymagającej udzielenia natychmiastowej 

pomocy lekarsko-weterynaryjnej w celu ratowania życia lub zdrowia psa 
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służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa 

kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania 

kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, należy niezwłocznie 

poinformować o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy kierownika 

jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w ust. 1, lub 

osobę przez niego upoważnioną. 

4. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, 

który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej 

Straży Pożarnej, w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych 

Państwowej Straży Pożarnej na podstawie faktury. 

5. Koszt utylizacji zwłok psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa 

kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co 

najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, 

pokrywa się ze środków budżetowych Państwowej Straży Pożarnej na podstawie 

faktury. 

6. W sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwy jest kierownik jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, 

a w przypadku psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co 

najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej – 

kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której pies był 

używany. 

Art. 124u. 

Opiekunowi psa służbowego, opiekunowi psa służbowego wycofanego z użycia, 

opiekunowi psa kontraktowego oraz organizacji, o której mowa w art. 124q ust. 9, 

zabrania się: 

1) zbywania zwierzęcia; 

2) rozmnażania zwierzęcia; 

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

 

Art. 124v. 

1. Psa służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 
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2) wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; 

3) padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

4) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu 

wyszkolenia zwierzęcia; 

5) upływu 6 miesięcy od dnia jego utraty albo zaginięcia. 

2. Pies służbowy będący po raz pierwszy w trakcie szkolenia w przypadkach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 lub 4, podlega wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 i 2320). W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają 

zastosowania przepisy określone w art. 124o ust. 5, art. 124q–124u i art. 124w–124y. 

3. Psa służbowego można wycofać z użycia po ukończeniu 9. roku życia. 

4. Psa służbowego wycofuje z użycia kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej 

Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

5. Psy, o których mowa w art. 124o ust. 2 pkt 2 i 3, wycofuje się z użycia wraz 

z zakończeniem kontraktu albo umowy cywilnoprawnej. 

 

Art. 124w. 

1. Nadzór nad psami służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia i psami 

kontraktowymi sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

Pożarnej, na której stanie znajdują się zwierzęta. Nadzór nad psami kontraktowymi 

wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były 

używane w Państwowej Straży Pożarnej, sprawuje kierownik jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której psy były używane. 

2. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub pies kontraktowy wycofany z użycia, który 

przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży 

Pożarnej, znajduje się na terenie innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

Pożarnej, niż wymieniona w ust. 1, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę lub w której było 

używane, wsparcie w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki 

nad zwierzętami zapewnia kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

Pożarnej, na której terenie znajdują się zwierzęta. 
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Art. 124x. 

1. Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa 

kontraktowego, opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres 

co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej 

i przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 124q ust. 9, w celu umożliwienia 

sprawowania nadzoru, na żądanie strażaka lub pracownika wyznaczonego przez 

kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie 

albo terenie znajduje się pies, lub w której pies był używany, okazuje zwierzę. 

2. Opiekun psa służbowego lub opiekun psa kontraktowego niezwłocznie powiadamia 

kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie 

znajduje się zwierzę, o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono 

w obiekcie należącym do tej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

3. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego 

wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był 

używany w Państwowej Straży Pożarnej, oraz organizacja, o której mowa w 

art. 124q ust. 9, niezwłocznie powiadamiają kierownika jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której zwierzę było używane, o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono 

w obiekcie należącym do tej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

 

Art. 124y. 

1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub 

organizacji, o której mowa w art. 124q ust. 9, w przypadku: 
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1) stwierdzenia zaniedbania psa; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad psem lub postępowania wbrew 

zakazom, o których mowa w art. 124u; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad psem. 

2. Do czasu powierzenia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia 

innemu opiekunowi opiekę nad zwierzęciem sprawuje jednostka organizacyjna 

Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, albo jednostka 

organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej wskazana przez Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego na stanowisko służbowe 

niezwiązane z realizacją czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia 

opieka nad tym psem może zostać powierzona innemu opiekunowi psa służbowego. 

4. W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym 

przez opiekuna, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na 

której stanie znajduje się zwierzę, może wyznaczyć czasowego opiekuna psa 

służbowego. Do czasowego opiekuna stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

opiekuna psa służbowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie kosztów 

wyżywienia zwierzęcia wypłaca się co miesiąc z góry, proporcjonalnie do okresu 

sprawowania opieki nad psem służbowym. 

 

Art. 124z. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rasy psów, które mogą być używane w Państwowej Straży Pożarnej, 

2) kryteria zdrowotne i użytkowe doboru psów do realizacji zadań Państwowej Straży 

Pożarnej, 

3) specjalności ratownicze psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej, 

4) sposób szkolenia psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej i ich opiekunów, 

5) kwalifikacje egzaminatorów, tryb egzaminowania psów używanych w Państwowej 

Straży Pożarnej i ich opiekunów oraz testowania psów używanych w Państwowej 

Straży Pożarnej, 

6) tryb pozyskiwania psów służbowych i psów kontraktowych, 

7) tryb przydzielania psa służbowego, 
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8) tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych 

wycofanych z użycia, 

9) tryb wycofywania z użycia psa służbowego, 

10) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz 

sposób transportu psów służbowych, psów służbowych wycofanych z użycia, psów 

kontraktowych i psów kontraktowych wycofanych z użycia, które przez okres co 

najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej, 

11) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego i psa 

kontraktowego oraz normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia i psa 

kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania 

kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, w tym maksymalną 

wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej 

stawki pieniężnej na wyżywienie psa, 

12) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów 

wyżywienia psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa 

kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co 

najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, 

13) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym 

kosztów lekarstw, psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa 

kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co 

najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, 

14) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi, psami służbowymi wycofanymi 

z użycia, psami kontraktowymi i psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które 

przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży 

Pożarnej, 

15) tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi 

lub organizacji, o której mowa w art. 124q ust. 9, 

16) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych 

z użyciem zwierzęcia, prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalnego 

wydatkowania środków finansowych, prawidłowego dokumentowania realizowanych 

czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia 
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jest uzależniona od wagi, okresu roku i zadań wykonywanych przez psa służbowego, 

a także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 

 

Art. 17. 

1. Do tresury i pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych mogą być wykorzystywane 

tylko zwierzęta urodzone i wychowane w niewoli i tylko takie, którym mogą być 

zapewnione warunki egzystencji stosowne do potrzeb danego gatunku. 

2. Tresura zwierząt do celów widowiskowo-rozrywkowych i obronnych nie może być 

prowadzona w sposób powodujący ich cierpienie. 

3. Nie wolno prowadzić tresury zwierząt wyłącznie w celu zwiększenia ich agresywności. 

4. Zabrania się zmuszania zwierząt do wykonywania czynności, które powodują ból lub są 

sprzeczne z ich naturą. 

5. Zabrania się działalności menażerii objazdowych. 

6. Zabrania się propagowania lub upowszechniania drastycznych scen zabijania, zadawania 

cierpienia lub innej przemocy, ze strony człowieka, której ofiarami są zwierzęta, chyba że 

sceny te mają na celu napiętnowanie okrutnego zachowania wobec zwierząt. 

7. Do zwierząt, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9. 

[8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

kultury określi, w drodze rozporządzenia, minimalne warunki utrzymywania 

poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, 

widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, mając na względzie zapewnienie im 

właściwej opieki.] 

<8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalne warunki 

utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów 
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rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, mając na 

względzie zapewnienie im właściwej opieki.> 

9. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064) 

 

Art. 11. 

1. Do zakresu działania Dyrektora Generalnego należy w szczególności: 

1)   ustalanie kierunków prowadzenia oddziaływań penitencjarnych i nadzór nad ich 

realizacją; 

2)   tworzenie warunków prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia 

wolności i tymczasowego aresztowania; 

3)   ustalanie zasad technicznego zabezpieczenia ochronnego i bezpieczeństwa w jednostkach 

organizacyjnych, rodzaju uzbrojenia i środków ochrony stosowanych przez 

funkcjonariuszy w różnych rodzajach jednostek organizacyjnych oraz szczegółowego 

sposobu wykorzystywania zwierząt do realizacji zadań Służby Więziennej; 

<3a) określenie kryteriów zdrowotnych i użytkowych doboru, w tym cech 

przydatności, psów w Służbie Więziennej oraz sposobów ich używania;> 

4)   ustalanie metod i form działalności w zakresie ochrony i przygotowań obronnych w 

podległych jednostkach organizacyjnych; 

5)   udział w pracach nad projektem budżetu państwa w zakresie dotyczącym więziennictwa 

oraz opracowywanie planu dochodów i wydatków budżetowych więziennictwa w ramach 

kwot wynikających z ustawy budżetowej; 

6)   nadzorowanie działalności okręgowych inspektoratów Służby Więziennej, Centralnego 

Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ośrodków szkolenia Służby Więziennej i 

ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej bezpośrednio mu podległych oraz 

sprawowanie nadzoru nad organizacją i realizowaniem zadań przez pozostałe jednostki 

organizacyjne; 

7)   kształtowanie polityki kadrowej w Służbie Więziennej; 
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8)   ustalanie liczby etatów i stanowisk w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, liczby 

etatów w okręgowych inspektoratach Służby Więziennej oraz łącznej liczby etatów w 

podległych jednostkach organizacyjnych; 

9)   ustalanie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątkowymi i 

racjonalnego wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na działalność 

Służby Więziennej; 

9a)   ustalanie programów szkoleń wstępnego, zawodowego oraz specjalistycznego w Służbie 

Więziennej dla funkcjonariuszy i pracowników; 

10)  inicjowanie badań naukowych dotyczących zadań Służby Więziennej oraz 

współdziałanie z placówkami naukowymi w tym zakresie; 

11)  ustalanie metod i form wykonywania zadań służbowych przez funkcjonariuszy w 

zakresie nieobjętym przepisami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy; 

12)  realizacja zadań wynikających z innych ustaw. 

2. W ramach realizacji swoich zadań Dyrektor Generalny może wydawać zarządzenia, 

instrukcje lub wytyczne. 

Art. 18. 

1. Funkcjonariusze, wykonując czynności służbowe, mają prawo: 

1)   legitymowania osób ubiegających się o wstęp oraz opuszczających teren jednostek 

organizacyjnych oraz deponowania dokumentów tożsamości osób przebywających na 

terenie jednostki organizacyjnej; 

2)   legitymowania funkcjonariuszy i pracowników wchodzących i wychodzących z jednostki 

organizacyjnej; 

3)    żądania od osób wymienionych w pkt 1 i 2 przekazania do depozytu przedmiotów 

niebezpiecznych i przedmiotów niedozwolonych, dokonywania kontroli osobistej tych 

osób i kontroli ich odzieży, ubrania i przeglądania zawartości bagaży oraz innych 

przedmiotów, które posiadają przy sobie, sprawdzenia pojazdów wjeżdżających oraz 

wyjeżdżających, a także ładunków tych pojazdów, również przy użyciu urządzeń 

technicznych i psów specjalnych wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków 

odurzających i substancji psychotropowych lub materiałów wybuchowych; 

4)   wzywania osób zakłócających spokój i porządek w bezpośrednim sąsiedztwie lub na 

terenie jednostki organizacyjnej, nawiązujących niedozwolone kontakty z osobami 

pozbawionymi wolności lub usiłujących bez zezwolenia funkcjonariuszy dostarczyć 
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jakiekolwiek przedmioty na teren jednostki organizacyjnej, do zaniechania takich 

zachowań; 

5)   zatrzymania, na terenie jednostki organizacyjnej, celem niezwłocznego przekazania 

Policji, osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu 

zabronionego pod groźbą kary; 

6)   usunięcia z terenu jednostki organizacyjnej osoby, która nie stosuje się do polecenia 

wydanego na podstawie obowiązujących przepisów; 

7)   zatrzymania osób pozbawionych wolności, które: 

a)  dokonały ucieczki z aresztu śledczego lub zakładu karnego, 

b)  dokonały ucieczki w trakcie konwojowania lub zatrudnienia, 

c)  na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i 

nie powróciły do niego w wyznaczonym terminie, korzystając z zezwolenia na czasowe 

opuszczenie aresztu śledczego lub zakładu karnego bez konwoju funkcjonariusza; 

8)   żądania niezbędnej pomocy od funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej, jak również zwracania się w nagłych przypadkach do innych 

organów ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa lub każdej osoby o 

udzielenie doraźnej pomocy w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

2. Z obowiązków wynikających z realizacji praw funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1 

pkt 3, w zakresie poddania się kontroli osobistej oraz kontroli ubrania i obuwia, są 

wyłączeni: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Prezes Rady Ministrów; 

3)   członkowie Rady Ministrów; 

4)   Rzecznik Praw Obywatelskich; 

5)   Rzecznik Praw Dziecka; 

6)    Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7)   osoby korzystające z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego lub prokuratorskiego; 

8)   osoby korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, 

umów międzynarodowych albo powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej może: 

1)   zwolnić funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, od obowiązku legitymowania osoby 

ubiegającej się o wstęp na teren jednostki organizacyjnej oraz z obowiązków, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3; 
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2)   zwolnić osobę ubiegającą się o wstęp na teren jednostki organizacyjnej z obowiązku 

przekazywania do depozytu przedmiotów niebezpiecznych i przedmiotów 

niedozwolonych. 

3a. Kontrola osobista, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może polegać na: 

1)   oględzinach ciała, lub 

2)   sprawdzeniu jamy ustnej, nosa, uszu oraz włosów, lub 

3)   sprawdzeniu bielizny, a także, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - miejsc 

intymnych. 

3b. Kontroli osobistej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje co najmniej dwóch 

funkcjonariuszy tej samej płci co osoba kontrolowana, w odrębnym pomieszczeniu 

niedostępnym w czasie wykonywania kontroli dla osób postronnych. Podczas 

sprawdzenia, o którym mowa w ust. 3a pkt 3, osoba kontrolowana powinna być 

częściowo ubrana. 

3c. Z kontroli osobistej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się protokół. 

4. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1-6 wykonuje się w sposób możliwie najmniej 

naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte. 

5. Osobom niebędącym funkcjonariuszami i pracownikami na sposób prowadzenia czynności, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-6, przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo sądu 

rejonowego w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia tych czynności. 

6. Funkcjonariuszom i pracownikom na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3, przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 

7 dni od dnia przeprowadzenia tych czynności. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-8 oraz ust. 3a-3c, sposoby ich realizacji oraz sposób 

postępowania funkcjonariuszy w tym zakresie, mając na względzie zapewnienie 

skuteczności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy. 

 

<Art. 18a. 

W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 5 i 6, Służba Więzienna może 

używać psów służbowych.> 

Art. 19. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6, 8, 9 i 11-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 

r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418), 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a11p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a11p8&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a11p9&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a11p11&full=1
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funkcjonariusze mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 

ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-9, 11, pkt 12 lit. a, c i d, pkt 13 oraz 14 tej ustawy, lub wykorzystać te 

środki. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a, b i e, pkt 2, pkt 3 lit. a, pkt 5 oraz w 

art. 47 pkt 3, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i 

broni palnej, funkcjonariusze mogą użyć broni palnej lub ją wykorzystać. 

3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

<4. W przypadkach określonych w art. 11 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej psy służbowe mogą być użyte w 

wyznaczonych rejonach jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 

3, zorganizowanej na zasadach określonych w art. 70 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. 

5. Wyznaczony rejon jest wyposażony w tablice ostrzegawcze informujące o zakazie 

wstępu i zabezpieczony przed nieuprawnionym wejściem.> 

 

<Rozdział 21a 

 

Psy służbowe 

 

Art. 264a. 

1. Do użycia w Służbie Więziennej psy dobiera się w taki sposób, aby spełniały kryteria 

zdrowotne i użytkowe, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3a, zapewniające 

przydatność zwierzęcia do użycia go w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 

ust. 2 pkt 5 i 6. 

2. Psy służbowe mogą być używane w Służbie Więziennej po odbyciu tresury. 

3. Dyrektor Generalny określi, w drodze zarządzenia, program tresury oraz normy 

należności sprzętu do tresury. 

4. Psy służbowe i psy służbowe wycofane z użycia znajdują się na stanie jednostki 

organizacyjnej Służby Więziennej, która dokonała zakupu tego zwierzęcia, o ile 

Dyrektor Generalny nie wskazał innej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a12u1p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a12u1p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a12u1p2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a12u1p4&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a12u1p6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a12u1p11&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a12u1p12la&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a12u1p12lc&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a12u1p12ld&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a12u1p13&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a12u1p14&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a45p1la&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a45p1lb&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a45p1le&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a45p2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a45p3la&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a45p5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a47p3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a47p6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307970:part=a47p7&full=1
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Art. 264b. 

1. Opiekunem psa służbowego jest odpowiednio: 

1) przewodnik – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę psa służbowego 

i który ukończył szkolenie specjalistyczne; 

2) kandydat na przewodnika – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę psa 

służbowego i którego wytypowano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie 

specjalistyczne. 

2. Dyrektor Generalny określi, w drodze zarządzenia, program szkolenia 

specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 264c. 

1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być 

dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację woli 

sprawowania opieki. 

2. W następnej kolejności opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia może być 

inny opiekun psa służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania 

opieki. 

3. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony opiekunowi, o którym 

mowa w ust. 1 albo 2, zwierzę można powierzyć innemu funkcjonariuszowi, 

emerytowanemu funkcjonariuszowi lub funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby 

w Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki 

oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad psem. 

4. W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia opiekunem tego 

zwierzęcia w pierwszej kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, 

który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży 

pisemną deklarację woli sprawowania opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio. 
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5. W przypadku, gdy pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony osobom, 

o których mowa w ust. 1–4, opiekę nad tym psem sprawuje jednostka organizacyjna 

Służby Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę, albo jednostka 

organizacyjna Służby Więziennej wskazana przez Dyrektora Generalnego. 

6. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej albo kierownik jednostki 

organizacyjnej Służby Więziennej wskazanej przez Dyrektora Generalnego, 

wyznacza opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia, który nie został powierzony 

osobom, o których mowa w ust. 1–4. 

7. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej albo kierownik jednostki 

organizacyjnej Służby Więziennej wskazanej przez Dyrektora Generalnego, może 

powierzyć opiekę nad psem służbowym wycofanym z użycia, który nie został 

powierzony osobom, o których mowa w ust. 1–4, organizacji społecznej, której 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

8. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać osoba, która 

w następstwie swojego zawinionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia 

psa służbowego. 

9. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać opiekun, któremu 

odebrano zwierzę z powodów, o których mowa w art. 264k ust. 1 pkt 1 lub 2. Do 

organizacji, o której mowa w ust. 7, zdanie pierwsze stosuje się. 

 

Art. 264d. 

Opiekun psa służbowego lub opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej 

„opiekunem”, oraz organizacja, o której mowa w art. 264c ust. 7, zapewniają 

prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szczególności: 

1) racjonalne żywienie oraz stały dostęp do czystej i świeżej wody; 

2) dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom 

i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 
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Art. 264e. 

1. Żywienie psa służbowego i psa służbowego wycofanego z użycia jest dostosowane do 

potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, 

funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. 

2. Żywienie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia odbywa się na 

podstawie normy wyżywienia, którą stanowi dobowa ilość karmy i artykułów 

spożywczych, niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego psa. Z uwagi na 

zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania szkolenia 

przez psa służbowego norma ta może zostać podwyższona. W przypadku wycofania 

psa służbowego z użycia norma ta jest zmniejszana w związku ze zmniejszonym 

wysiłkiem fizycznym zwierzęcia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w 

żywieniu psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia diety lub karmy 

leczniczej norma, o której mowa w ust. 2, może zostać podwyższona. 

4. Opiekun psa służbowego otrzymuje wyżywienie dla psa w naturze albo równoważnik 

pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt 

wypłaca się co miesiąc z góry. 

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 

264c ust. 7, otrzymują równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie 

kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 264c ust. 7, są obowiązani do 

proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia 

zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia zwierzęcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638 oraz z 2021 r. poz. …); 

2) odebrania zwierzęcia, o którym mowa w art. 264k ust. 1; 

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad zwierzęciem innemu opiekunowi, o którym mowa w art. 264k 

ust. 3 albo 4; 

6) korzystania przez zwierzę w trakcie odbywania szkolenia z wyżywienia w naturze. 
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7. W sprawach, o których mowa w ust. 4–6, właściwy jest kierownik jednostki 

organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę. W 

przypadku odbywania szkolenia przez psa służbowego w jednostce organizacyjnej 

Służby Więziennej wyznaczonej przez Dyrektora Generalnego do szkolenia psów 

służbowych, wyżywienie w naturze dla psa służbowego zapewnia kierownik tej 

jednostki organizacyjnej. 

Art. 264f. 

1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia poddaje się zabiegom 

profilaktycznym i leczeniu według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie psa 

służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia następuje po uprzednim 

uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której 

stanie znajduje się zwierzę lub z osobą przez niego upoważnioną. 

2. W sytuacjach nagłych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej w celu ratowania życia lub zdrowia psa służbowego lub psa 

służbowego wycofanego z użycia dopuszcza się możliwość odstąpienia od uzgodnienia 

zakresu udzielanej pomocy z kierownikiem jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę lub z osobą przez niego 

upoważnioną. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłej, o której mowa w ust. 2, należy niezwłocznie 

poinformować o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której 

stanie znajduje się zwierzę lub osobę przez niego upoważnioną. 

4. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego lub psa służbowego 

wycofanego z użycia, w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych 

Służby Więziennej na podstawie faktury. 

5. Koszt utylizacji zwłok psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia 

pokrywa się ze środków budżetowych Służby Więziennej na podstawie faktury. 

6. W sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwy jest kierownik jednostki 

organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę. W 

przypadku odbywania szkolenia przez psa służbowego w jednostce organizacyjnej 

Służby Więziennej wyznaczonej przez Dyrektora Generalnego do szkolenia psów 

służbowych, właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, jest kierownik tej 

jednostki organizacyjnej. 
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Art. 264g. 

Opiekunowi oraz organizacji, o której mowa w art. 264c ust. 7, zabrania się: 

1) zbywania zwierzęcia; 

2) rozmnażania zwierzęcia; 

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

 

Art. 264h. 

1. Psa służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; 

3) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu 

wyszkolenia zwierzęcia; 

4) padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

5) upływu 6 miesięcy od dnia jego utraty albo zaginięcia. 

2. Pies służbowy będący po raz pierwszy w trakcie szkolenia w przypadkach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, podlega wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 i 2320). W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają 

zastosowania przepisy art. 264a ust. 4, 264c–264g i art. 264i–264k. 

3. Psa służbowego można wycofać z użycia po ukończeniu 9. roku życia. 

4. Psa służbowego wycofuje z użycia kierownik jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

 

Art. 264i. 

1. Nadzór nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia sprawuje 

kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się 

zwierzę. 

2. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia znajduje się na terenie innej jednostki 

organizacyjnej Służby Więziennej, niż wymieniona w ust. 1, na wniosek kierownika 

jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajdują się zwierzęta, 

wsparcie w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki nad 
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zwierzętami zapewnia kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na 

której terenie znajdują się zwierzęta. 

 

Art. 264j. 

1. Opiekun i przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 264c ust. 7, w celu 

umożliwienia sprawowania nadzoru, na żądanie funkcjonariusza Służby Więziennej 

wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na 

której stanie lub terenie znajduje się zwierzę, okazuje zwierzę. 

2. Opiekun psa służbowego niezwłocznie powiadamia kierownika jednostki 

organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę o:  

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

3. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 

264c ust. 7, niezwłocznie powiadamiają kierownika jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej o:  

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

 

Art. 264k. 

1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub 

organizacji, o której mowa w art. 264c ust. 7, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew 

zakazom, o których mowa w art. 264g; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

2. Do czasu powierzenia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia 

innemu opiekunowi opiekę nad zwierzęciem sprawuje kierownik jednostki 
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organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę, albo 

jednostka organizacyjna Służby Więziennej wskazana przez Dyrektora Generalnego. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego na inne stanowisko służbowe 

niezwiązane z realizacją czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia 

opieka nad tym psem może zostać powierzona innemu opiekunowi psa służbowego. 

4. W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym 

przez opiekuna, kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której 

stanie znajduje się zwierzę, może wyznaczyć czasowego opiekuna psa służbowego. Do 

czasowego opiekuna stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące opiekuna psa 

służbowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia 

wypłaca się co miesiąc z góry, proporcjonalnie do okresu sprawowania opieki nad 

psem służbowym. 

Art. 264l. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego, 

2) tryb wycofywania psa służbowego z użycia, 

3) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz 

sposób transportu psów służbowych i psów służbowych wycofanych z użycia, 

4) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość 

normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną 

wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej 

stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 

5) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów 

wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, 

6) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym 

kosztów lekarstw, psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, 

7) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi 

z użycia, 

8) tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi 

lub organizacji, o której mowa w art. 264c ust. 7, 

9) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 
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– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych 

z użyciem psa służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalnego 

wydatkowania środków finansowych, prawidłowego dokumentowania realizowanych 

czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia 

jest uzależniona od wagi, okresu roku i zadań wykonywanych przez psa służbowego, 

a także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 

575) 

Art. 14. 

Komendant SOP kieruje SOP i zapewnia sprawne oraz efektywne wykonywanie jej zadań 

przez: 

1)   organizowanie ochrony oraz działań, o których mowa w art. 3; 

2)   prowadzenie polityki kadrowej; 

3)   określanie oraz zapewnienie realizacji programu szkolenia funkcjonariuszy i doskonalenia 

zawodowego pracowników, a także zapewnianie właściwych warunków i sposobu 

szkolenia; 

<3a) określenie kryteriów zdrowotnych i użytkowych doboru psów do realizacji zadań 

SOP, sposobu szkolenia przewodników psów służbowych, kandydatów na 

przewodników psów służbowych i szkolenia psów służbowych oraz sposób 

prowadzenia ewidencji psów służbowych;> 

4)    współdziałanie z centralnymi organami administracji rządowej podległymi ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi, 

podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub 

Ministra Obrony Narodowej, Szefa Kancelarii Sejmu oraz innymi organami administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie zadań realizowanych przez SOP i te 

organy; 

5)   współdziałanie z organami i służbami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień oraz odrębnych przepisów; 
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6)   zapewnienie przestrzegania dyscypliny służbowej przez funkcjonariuszy; 

7)   określanie oraz zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy. 

 

Art. 19. 

1. W zakresie zadań, o których mowa w art. 3, funkcjonariusze wykonują czynności: 

1)   administracyjno-porządkowe w celu zapewnienia ochrony, o której mowa w art. 3 pkt 1; 

2)   operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji dotyczących zagrożeń 

względem osób i obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a-e, a także rozpoznawania i 

zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 3 pkt 2, oraz rozpoznawania, 

zapobiegania i wykrywania przestępstw, o których mowa w art. 3 pkt 3. 

2. Funkcjonariusz w toku wykonywania czynności służbowych jest obowiązany do 

respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. 

3. W przypadku nagłego, bezpośredniego zamachu na życie lub zdrowie osoby ochranianej 

lub podejrzenia możliwości jego bezpośredniego wystąpienia działania związane z 

ochroną jej życia lub zdrowia oraz ewakuacją z miejsca zagrożenia są realizowane przed 

innymi zadaniami wynikającymi z art. 3. 

<4. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2, SOP może używać psów 

służbowych.> 

<Rozdział 9a 

Psy służbowe 

 

Art. 245a. 

1. Do użycia w SOP psy dobiera się w taki sposób, aby spełniały kryteria zdrowotne i 

użytkowe, o których mowa w art. 14 pkt 3a, zapewniające przydatność zwierzęcia do 

użycia go w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2. 

2. Psy służbowe mogą być używane w SOP po odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 

14 pkt 3a. 

3. Psy służbowe i psy służbowe wycofane z użycia znajdują się na stanie SOP. 

 

Art. 245b. 

Opiekunem psa służbowego jest odpowiednio: 

1) przewodnik – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę psa służbowego 

i który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 14 pkt 3a; 
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2) kandydat na przewodnika – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę psa 

służbowego i którego wytypowano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie, 

o którym mowa w art. 14 pkt 3a. 

Art. 245c. 

1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być 

dotychczasowy opiekun tego psa, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania 

opieki. 

2. W następnej kolejności opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia może być 

inny opiekun psa służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania 

opieki. 

3. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony opiekunowi, o którym 

mowa w ust. 1 albo 2, zwierzę można powierzyć innemu funkcjonariuszowi, 

emerytowanemu funkcjonariuszowi lub funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby 

w SOP, który ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli 

złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i 

umiejętności w zakresie opieki nad psem. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na opiekuna psa służbowego 

wycofanego z użycia, o których mowa w ust. 2 i 3, Komendant SOP przeprowadza 

postępowanie rekrutacyjne. 

5. W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia opiekunem tego 

zwierzęcia w pierwszej kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, 

który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży 

pisemną deklarację woli sprawowania opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. W przypadku gdy pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony osobom, 

o których mowa w ust. 1–3 i 5, opiekę nad tym psem sprawuje SOP. Komendant 

SOP wyznacza opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia. 
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7. Komendant SOP może powierzyć opiekę nad psem służbowym wycofanym z użycia 

organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

8. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać osoba, która 

w następstwie swojego zawinionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia 

psa służbowego. 

9. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać opiekun, któremu 

odebrano zwierzę z powodów, o których mowa w art. 245k ust. 1 pkt 1 lub 2. Do 

organizacji, o której mowa w ust. 7, zdanie pierwsze stosuje się. 

 

Art. 245d. 

Opiekun psa służbowego oraz opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej 

„opiekunem”, oraz organizacja, o której mowa w art. 245c ust. 7, zapewniają 

prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szczególności: 

1) racjonalne żywienie oraz stały dostęp do czystej i świeżej wody; 

2) dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom 

i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 

 

Art. 245e. 

1. Żywienie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia jest dostosowane 

do potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, 

funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. 

2. Żywienie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia odbywa się na 

podstawie normy wyżywienia, którą stanowi dobowa ilość karmy i artykułów 

spożywczych, niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego psa. Z uwagi na 

zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania szkolenia 

przez psa służbowego norma ta może zostać podwyższona. W przypadku wycofania 

psa służbowego z użycia norma ta jest zmniejszana w związku ze zmniejszonym 

wysiłkiem fizycznym zwierzęcia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w 

żywieniu psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia diety lub karmy 

leczniczej norma, o której mowa w ust. 2, może zostać podwyższona. 
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4. Opiekun psa służbowego otrzymuje wyżywienie dla psa w naturze albo równoważnik 

pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt 

wypłaca się co miesiąc z góry. 

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 

245c ust. 7, otrzymują równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie 

kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 245c ust. 7, są obowiązani do 

proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia 

zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638 oraz z 2021 r. poz. …); 

2) odebrania zwierzęcia, o którym mowa w art. 245k ust. 1; 

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym innemu opiekunowi, o którym mowa 

w art. 245k ust. 3 albo 4; 

6) korzystania przez zwierzę w trakcie odbywania szkolenia z wyżywienia w naturze. 

7. W sprawach, o których mowa w ust. 3–6, właściwy jest Komendant SOP. 

 

Art. 245f. 

1. Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia poddaje się zabiegom 

profilaktycznym i leczeniu według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie psa 

służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia następuje po uprzednim 

uzgodnieniu z Komendantem SOP lub z osobą przez niego upoważnioną. 

2. W sytuacjach nagłych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej w celu ratowania życia lub zdrowia psa służbowego lub psa 

służbowego wycofanego z użycia dopuszcza się możliwość odstąpienia od uzgodnienia 

zakresu udzielanej pomocy z Komendantem SOP lub z osobą przez niego 

upoważnioną. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłej, o której mowa w ust. 2, należy niezwłocznie 

poinformować o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej Komendanta SOP lub osobę przez niego upoważnioną. 
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4. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego oraz psa służbowego 

wycofanego z użycia, w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych 

SOP na podstawie faktury. 

5. Koszt utylizacji zwłok psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia 

pokrywa się ze środków budżetowych SOP na podstawie faktury. 

6. W sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwy jest Komendant SOP. 

 

Art. 245g. 

Opiekunowi oraz organizacji, o której mowa w art. 245c ust. 7, zabrania się: 

1) zbywania zwierzęcia; 

2) rozmnażania zwierzęcia; 

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

 

Art. 245h. 

1. Psa służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; 

3) padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

4) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu 

wyszkolenia zwierzęcia; 

5) upływu 6 miesięcy od dnia jego utraty albo zaginięcia. 

2. Pies służbowy będący po raz pierwszy w trakcie szkolenia w przypadkach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 lub 4, podlega wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 i 2320). W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają 

zastosowania przepisy art. 245a ust. 3, art. 245c–245g i art. 245i–245k. 

3. Psa służbowego można wycofać z użycia po ukończeniu 9. roku życia. 

4. Psa służbowego wycofuje z użycia Komendant SOP. 

 

Art. 245i. 

Nadzór nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia sprawuje 

Komendant SOP. 
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Art. 245j. 

1. Opiekun i przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 245c ust. 7, w celu 

umożliwienia sprawowania nadzoru, na żądanie funkcjonariusza lub pracownika 

SOP wyznaczonego przez Komendanta SOP, okazuje zwierzę. 

2. Opiekun psa służbowego niezwłocznie powiadamia Komendanta SOP o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono 

w obiekcie należącym do SOP; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

3. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 

245c ust. 7, niezwłocznie powiadamiają Komendanta SOP o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono 

w obiekcie należącym do SOP; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

 

Art. 245k. 

1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub 

organizacji, o której mowa w art. 245c ust. 7, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew 

zakazom, o których mowa w art. 245g; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

2. Do czasu powierzenia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia 

innemu opiekunowi opiekę nad zwierzęciem sprawuje SOP. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego na inne stanowisko służbowe 

niezwiązane z realizacją czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia 

opieka nad tym psem może zostać powierzona innemu opiekunowi psa służbowego. 
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4. W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym 

przez opiekuna, Komendant SOP może wyznaczyć czasowego opiekuna psa 

służbowego. Do czasowego opiekuna stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

opiekuna psa służbowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie kosztów 

wyżywienia zwierzęcia wypłaca się co miesiąc z góry, proporcjonalnie do okresu 

sprawowania opieki nad psem służbowym. 

 

Art. 245l. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego, 

2) tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych 

wycofanych z użycia, 

3) tryb wycofywania z użycia psa służbowego, 

4) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz 

sposób transportu psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia, 

5) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość 

normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną 

wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej 

stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów 

wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, 

7) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym 

kosztów lekarstw, psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, 

8) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi 

z użycia, 

9) tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi 

lub organizacji, o której mowa w art. 245c ust. 7, 

10) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych 

z użyciem psa służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalnego 

wydatkowania środków finansowych, prawidłowego dokumentowania realizowanych 

czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia 
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jest uzależniona od wagi, okresu roku i zadań wykonywanych przez psa służbowego, 

a także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1940) 

Art. 11. 

Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej w czasie wykonywania czynności służbowych jest 

obowiązany do poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw 

człowieka, działania z poczuciem powagi i z zachowaniem zasad kultury osobistej, 

przestrzegania zasad dyscypliny oraz udzielania niezbędnej pomocy i ochrony osobom 

znajdującym się w obiektach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1. 

 

<Art. 11a. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, Straż 

Marszałkowska może używać psów służbowych. 

2. Komendant Straży Marszałkowskiej określi kryteria zdrowotne i użytkowe doboru 

psów do realizacji zadań Straży Marszałkowskiej, sposób szkolenia przewodników 

psów służbowych oraz kandydatów na przewodników, sposób szkolenia psów 

służbowych, a także sposób prowadzenia ewidencji psów służbowych.> 

 

<Rozdział 8a 

Psy służbowe 

 

Art. 140a. 

1. Do użycia w Straży Marszałkowskiej psy dobiera się w taki sposób, aby spełniały 

kryteria zdrowotne i użytkowe, o których mowa w art. 11a ust. 2, zapewniające 

przydatność zwierzęcia do użycia w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 1, 2 i 6. 
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2. Psy służbowe mogą być używane w Straży Marszałkowskiej po odbyciu szkolenia, o 

którym mowa w art. 11a ust. 2. 

3. Psy służbowe i psy służbowe wycofane z użycia znajdują się na stanie Straży 

Marszałkowskiej. 

Art. 140b. 

Opiekunem psa służbowego jest odpowiednio: 

1) przewodnik – funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, któremu przydzielono pod 

opiekę psa służbowego i który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 11a ust. 2; 

2) kandydat na przewodnika – funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, któremu 

przydzielono pod opiekę psa służbowego i którego wytypowano lub skierowano po 

raz pierwszy na szkolenie, o którym mowa w art. 11a ust. 2. 

 

Art. 140c. 

1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być 

dotychczasowy opiekun tego psa, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania 

opieki. 

2. W następnej kolejności opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia może być 

inny opiekun psa służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania 

opieki. 

3. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony opiekunowi, o którym 

mowa w ust. 1 albo 2, zwierzę można powierzyć innemu funkcjonariuszowi Straży 

Marszałkowskiej, emerytowanemu funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej lub 

funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w Straży Marszałkowskiej, który ma 

ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli 

złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i 

umiejętności w zakresie opieki nad psem. 
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4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na opiekuna psa służbowego 

wycofanego z użycia, o których mowa w ust. 2 i 3, Komendant Straży 

Marszałkowskiej przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. 

5. W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia opiekunem tego 

zwierzęcia w pierwszej kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, 

który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży 

pisemną deklarację woli sprawowania opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. W przypadku gdy pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony osobom, o 

których mowa w ust. 1–3 i 5, opiekę nad tym psem sprawuje Straż Marszałkowska. 

Komendant Straży Marszałkowskiej wyznacza opiekuna psa służbowego wycofanego 

z użycia. 

7. Komendant Straży Marszałkowskiej może powierzyć opiekę nad psem służbowym 

wycofanym z użycia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt. 

8. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać osoba, która w 

następstwie swojego zawinionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia psa 

służbowego. 

9. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać opiekun, któremu 

odebrano zwierzę z powodów, o których mowa w art. 140k ust. 1 pkt 1 lub 2. Do 

organizacji, o której mowa w ust. 7, zdanie pierwsze stosuje się. 

 

Art. 140d. 

Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej 

„opiekunem”, oraz organizacja, o której mowa w art. 140c ust. 7, zapewniają 

prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szczególności: 

1) racjonalne żywienie i stały dostęp do czystej i świeżej wody; 

2) dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i 

zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 
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Art. 140e. 

1. Żywienie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia jest dostosowane 

do potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, 

funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. 

2. Żywienie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia odbywa się na 

podstawie normy wyżywienia, którą stanowi dobowa ilość karmy i artykułów 

spożywczych, niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego psa. Z uwagi na 

zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania szkolenia 

przez psa służbowego norma ta może zostać podwyższona. W przypadku wycofania 

psa służbowego z użycia norma ta jest zmniejszana w związku ze zmniejszonym 

wysiłkiem fizycznym zwierzęcia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w 

żywieniu psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia diety lub karmy 

leczniczej norma, o której mowa w ust. 2, może zostać podwyższona. 

4. Opiekun psa służbowego otrzymuje wyżywienie dla psa w naturze albo równoważnik 

w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się 

co miesiąc z góry. 

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 

140c ust. 7, otrzymują równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie 

kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 140c ust. 7, są obowiązani do 

proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia 

zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638 oraz z 2021 r. poz. …); 

2) odebrania zwierzęcia, o którym mowa w art. 140k ust. 1; 

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym innemu opiekunowi, o którym mowa w art. 

140k ust. 3 i 4; 

6) korzystania przez zwierzę w trakcie odbywania szkolenia z wyżywienia w naturze. 
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7. W sprawach, o których mowa w ust. 3–6, właściwy jest Komendant Straży 

Marszałkowskiej. 

Art. 140f. 

1. Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia poddaje się zabiegom 

profilaktycznym i leczeniu według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie psa 

służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia następuje po uprzednim 

uzgodnieniu z Komendantem Straży Marszałkowskiej lub osobą przez niego 

upoważnioną. 

2. W sytuacjach nagłych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej w celu ratowania życia lub zdrowia psa służbowego lub psa 

służbowego wycofanego z użycia dopuszcza się możliwość odstąpienia od uzgodnienia 

zakresu udzielanej pomocy lekarsko-weterynaryjnej z Komendantem Straży 

Marszałkowskiej lub osobą przez niego upoważnioną. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłej, o której mowa w ust. 2, należy niezwłocznie 

poinformować o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej Komendanta Straży Marszałkowskiej lub osobę przez niego 

upoważnioną. 

4. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego oraz psa służbowego 

wycofanego z użycia, w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych 

Kancelarii Sejmu na podstawie faktury. 

5. Koszt utylizacji zwłok psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia 

pokrywa się ze środków budżetowych Kancelarii Sejmu na podstawie faktury. 

6. W sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwy jest Komendant Straży 

Marszałkowskiej. 

Art. 140g. 

Opiekunowi oraz organizacji, o której mowa w art. 140c ust. 7, zabrania się: 

1) zbywania zwierzęcia; 

2) rozmnażania zwierzęcia; 

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

 

Art. 140h. 

1. Psa służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 
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2) wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; 

3) padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

4) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu 

wyszkolenia zwierzęcia; 

5) upływu 6 miesięcy od dnia jego utraty albo zaginięcia. 

2. Pies służbowy będący po raz pierwszy w trakcie szkolenia, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 lub 4, podlega wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 i 2320). W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają 

zastosowania przepisy art. 140a ust. 3, art. 140c–140g i art. 140i–140k. 

3. Psa służbowego można wycofać z użycia po ukończeniu 9. roku życia. 

4. Psa służbowego wycofuje z użycia Komendant Straży Marszałkowskiej. 

 

Art. 140i. 

Nadzór nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia sprawuje 

Komendant Straży Marszałkowskiej. 

 

Art. 140j. 

1. Opiekun i przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 140c ust. 7, w celu 

umożliwienia sprawowania nadzoru na żądanie funkcjonariusza Straży 

Marszałkowskiej wyznaczonego przez Komendanta Straży Marszałkowskiej, 

okazują zwierzę. 

2. Opiekun psa służbowego niezwłocznie powiadamia Komendanta Straży 

Marszałkowskiej o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia lub zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

3. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja, o której mowa 

w art. 140c ust. 7, niezwłocznie powiadamiają Komendanta Straży Marszałkowskiej 

o: 
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1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia lub zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo 

zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

 

Art. 140k. 

1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub 

organizacji, o której mowa w art. 140c ust. 7, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania psa służbowego; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew 

zakazom, o których mowa w art. 140g; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

2. Do czasu powierzenia psa służbowego innemu opiekunowi opiekę nad zwierzęciem 

sprawuje Straż Marszałkowska. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego na stanowisko służbowe 

niezwiązane z realizacją czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia 

opieka nad tym psem może zostać powierzona innemu opiekunowi psa służbowego. 

4. W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym 

przez opiekuna, Komendant Straży Marszałkowskiej może wyznaczyć czasowego 

opiekuna psa służbowego. Do czasowego opiekuna stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące opiekuna psa służbowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie kosztów 

wyżywienia zwierzęcia wypłaca się co miesiąc z góry, proporcjonalnie do okresu 

sprawowania opieki nad psem służbowym. 

 

Art. 140l. 

Marszałek Sejmu określi, w drodze zarządzenia: 

1) tryb pozyskiwania psów służbowych, 

2) tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych 

wycofanych z użycia, 

3) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego, 

4) tryb wycofywania z użycia psa służbowego, 
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5) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz 

sposób transportu psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia, 

6) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość 

normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną 

wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej 

stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 

7) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów 

wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, 

8) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym 

kosztów lekarstw, psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, 

9) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi 

z użycia, 

10) tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi 

lub organizacji, o której mowa w art. 140c ust. 7, 

11) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych 

z użyciem psa służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalnego 

wydatkowania środków finansowych, prawidłowego dokumentowania realizowanych 

czynności, oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia 

jest uzależniona od wagi, okresu roku i zadań wykonywanych przez psa służbowego, 

a także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).> 

 

 

 


