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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 

1610, 2112 i 2320) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) kryteria doboru psów i koni do realizacji zadań Policji, sposób szkolenia 

przewodników psów służbowych i policjantów-jeźdźców oraz szkolenia psów 

służbowych i koni służbowych, tryb i sposób przekazywania psów służbowych 

i koni służbowych między jednostkami organizacyjnymi Policji, prowadzenie 

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;”; 

2) w art. 14 po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu: 

„5c. W celu realizacji zadań ustawowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 

i 3a–4a, Policja może używać psów służbowych lub koni służbowych.”; 

3) po rozdziale 10c dodaje się rozdział 10d w brzmieniu: 

„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. 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustawę z dnia 

9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa. 
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3. Psy służbowe i konie służbowe znajdują się na stanie jednostki organizacyjnej 

Policji, która dokonała zakupu tego zwierzęcia, 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; 

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 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 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, 
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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 większej liczby kandydatów na opiekuna psa 

służbowego wycofanego z użycia lub kandydatów na opiekuna konia służbowego 

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

Policji, na której stanie znajduje się zwierzę, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. 

5. Rekrutacji w pierwszej kolejności są poddawane osoby, które zamieszkują na 

terenie działania jednostki organizacyjnej Policji, która przeprowadza postępowanie 

rekrutacyjne. 

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 i 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. 
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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 1 stosuje się odpowiednio. 

Art. 145o. Opiekun psa służbowego, opiekun konia służbowego, opiekun psa 

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

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

jego prawidłowe utrzymanie 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. 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. 

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 z tytułu 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 
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równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu 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 z tytułu 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; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym lub koniem służbowym innemu 

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

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

7. W sprawach, o których mowa w ust. 4–6, właściwy jest kierownik jednostki 

organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę. 

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 zwierzę się znajduje, 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 zwierzę się 

znajduje, 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 

kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie zwierzę się znajduje, lub 

osobę przez niego upoważnioną. 
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4. Koszty zabiegów profilaktycznych, 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. 

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) jego kradzieży 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 określone w art. 145l ust. 4, art. 145n–145r 

i art. 145t–145v. 

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

1) dziewiątego roku życia przez psa; 

2) piętnastego roku życia przez konia. 
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4. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje z użycia kierownik jednostki 

organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę. 

Art. 145t. 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 zwierzęta się znajdują. 

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 

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, 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, 

jednak nie później niż w terminie 7 dni, powiadamiają kierownika jednostki 

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

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia, 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. 

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; 



– 8 – 

2) niewywiązywania się z obowiązków 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 

zwierzę się znajduje, 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. 

Art. 145w. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego lub konia służbowego, 

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

wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia, 

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

4) sposób utrzymania, profilaktyki oraz 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, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej 

na wyżywienie zwierzęcia, 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia 

psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia i 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, 
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8) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami 

służbowymi wycofanymi z użycia oraz 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 zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych 

z użyciem psa służbowego lub konia służbowego, zapewnienie prawidłowej opieki nad 

zwierzęciem, racjonalne wydatkowanie środków finansowych, zapewnienie 

prawidłowego dokumentowania realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej 

stawki pieniężnej na żywienie zwierząt jest uzależniona od wagi, okresu roku 

i wykonywanych zadań przez psa służbowego, okresu roku i wykonywanych zadań przez 

konia służbowego, oraz że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) w dziale III, po rozdziale 7 dodaje się 

rozdział 8 w brzmieniu: 

„Rozdział 8 

Psy służbowe i konie służbowe 

Art. 136a. W celu realizacji zadań ustawowych, o których mowa w art. 3 ust. 2–2b 

i art. 4 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 psów służbowych lub koni 

służbowych. 

Art. 136b. 1. Do użycia w Siłach Zbrojnych nabywa się psy i konie spełniające 

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

zapewniające przydatność zwierzęcia do użycia go w celu realizacji zadań ustawowych, 

o których mowa w art. 3 ust. 2–2b i art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, lub w celach reprezentacyjnych. 
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2. Psy służbowe i konie służbowe mogą być używane w Siłach Zbrojnych po 

odbyciu specjalistycznego szkolenia, zwanego dalej „szkoleniem”. Przewodnicy 

i kandydaci na przewodników wraz z psami służbowymi 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 

może odbywać się w innych podmiotach. 

3. Szkolenie przewodnika psa służbowego i psa służbowego kończy się egzaminem 

przed komisją powołaną przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 

2. Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia potwierdza się wydaniem 

przewodnikowi psa służbowego upoważnienia do wykonywania czynności z użyciem psa 

służbowego i atestu psa służbowego. 

4. Psy służbowe i konie służbowe znajdują się na stanie jednostki wojskowej, 

w której są używane. 

5. Psy służbowe wycofane z użycia i konie służbowe wycofane z użycia pozostają 

na stanie jednostki wojskowej, w której były używane. 

Art. 136c. Opiekunem psa służbowego 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) żołnierz-jeździec – żołnierz, któremu przydzielono pod opiekę konia służbowego 

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

4) 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. 
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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 

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, w uzgodnieniu z dowódcą jednostki organizacyjnej 

realizującej szkolenie, może przekazać psa służbowego wycofanego z użycia pod opiekę 

tej jednostki. 

6. Dowódca jednostki wojskowej lub dowódca jednostki organizacyjnej realizującej 

szkolenie wyznacza opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego 

wycofanego z użycia. 

7. Dowódca jednostki wojskowej 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 lub konia służbowego wycofanego z użycia nie może 

zostać opiekun, któremu odebrano zwierzę z powodów, o których mowa w art. 136l ust. 1 

pkt 1 lub 2. Do organizacji, o której mowa w ust. 7, zdanie pierwsze stosuje się 

odpowiednio. 
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Art. 136e. Opiekun psa służbowego, opiekun konia służbowego, opiekun psa 

służbowego wycofanego z użycia, 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. 

Art. 136f. 1. Żywienie psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia 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, 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. 

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 z tytułu 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. 136d ust. 7, otrzymują 

równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. 

Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 
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6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 136d ust. 7, są obowiązani do 

proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu z tytułu 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); 

2) odebrania zwierzęcia, o którym mowa w art. 136l 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. 136l ust. 4; 

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

7. W sprawach wypłaty ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia oraz jego 

zwrotu właściwy jest ustanowiony przez Ministra Obrony Narodowej dysponent środków 

budżetu państwa właściwy dla jednostki wojskowej, na której stanie zwierzę się znajduje. 

W sprawie wydawania wyżywienia dla psa służbowego lub konia służbowego w naturze 

właściwy jest dowódca jednostki wojskowej, na której stanie zwierzę się znajduje. 

Art. 136g. 1. Opiekę lekarsko-weterynaryjną nad psami służbowymi, końmi 

służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia 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, konie służbowe, psy służbowe wycofane z użycia lub konie służbowe 

wycofane z użycia mogą być kierowane do innych zakładów leczniczych dla zwierząt niż 

zakłady podlegające Ministrowi Obrony Narodowej. 

3. Koszty zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego, konia służbowego, 

psa służbowego wycofanego z użycia 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 
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przez inny zakład leczniczy dla zwierząt niż zakład podlegający Ministrowi Obrony 

Narodowej, koszty te są pokrywane na podstawie faktury. 

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

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

budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej na podstawie 

faktury. 

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 zwierzę się znajduje. 

Art. 136h. 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. 

Art. 136i. 1. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje się z użycia 

w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) stanów chorobowych uniemożliwiających 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) jego kradzieży 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 służbowego lub konia służbowego wycofuje z użycia dowódca jednostki 

wojskowej, na stanie której znajduje się zwierzę. 

Art. 136j. Nadzór nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi 

wycofanymi z użycia oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia sprawują dowódca 
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jednostki wojskowej, na której stanie zwierzęta się znajdują, oraz wojskowi lekarze 

weterynarii. 

Art. 136k. 1. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, 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 konia służbowego 

wycofanego z użycia oraz przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 136d ust. 7, 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, powiadamiają dowódcę jednostki 

wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia, 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. 136l. 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 obowiązków opieki nad zwierzęciem lub postępowania 

wbrew zakazom, o których mowa w art. 136h; 

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 zwierzę się 

znajduje. 

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. 

4. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego lub opiekuna konia 

służbowego na stanowisko służbowe niezwiązane z realizacją czynności służbowych 
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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. 

Art. 136m. 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 oraz kandydatów na żołnierzy-jeźdźców, żołnierzy-jeźdźców i koni 

służbowych, a także rodzaje i sposób ich 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 psów służbowych i koni służbowych 

z użycia w Siłach Zbrojnych, podmiot właściwy do nabywania lub pokrywania 

kosztów tego nabycia oraz sposób prowadzenia ewidencji psów służbowych 

i ewidencji koni służbowych, 

5) sposób znakowania zakwalifikowanych do służby psów służbowych i koni 

służbowych oraz wzory dowodu tożsamości psa służbowego oraz dowodu 

tożsamości konia służbowego, 

6) sposób utrzymania i wykorzystania psów służbowych i koni służbowych w Siłach 

Zbrojnych, 

7) zakres opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami służbowymi, końmi służbowymi 

psami służbowymi wycofanymi z użycia i końmi służbowymi wycofanymi z użycia 

i tryb udzielania zgody na leczenie tych zwierząt w zakładach leczniczych dla 

zwierząt innych niż zakłady podlegające Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposób 

sprawowania nadzoru nad psami służbowymi i końmi służbowymi w Siłach 

Zbrojnych, 

8) tryb wycofywania psa służbowego i konia służbowego z użycia oraz tryb odbierania 

psa służbowego, konia służbowego, odbierania psa służbowego wycofanego 

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

o której mowa w art. 136d ust. 7, 

9) sposób żywienia, wielkość normy karmy dla psa służbowego i konia służbowego 

oraz normy karmy dla psa służbowego wycofanego z użycia i konia służbowego 
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wycofanego z użycia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie 

zwierząt, 

10) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia 

psa służbowego lub konia służbowego, a także sposób ustalania wysokości tego 

ryczałtu, 

11) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego lub 

konia służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego 

wycofanego z użycia, w tym kosztów produktów leczniczych, 

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

13) 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, 

14) wzory protokołów wycofania psa służbowego i wycofania konia służbowego 

– uwzględniając zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych 

z użyciem psa służbowego lub konia służbowego, zapewnienie prawidłowej opieki nad 

zwierzęciem, racjonalne wydatkowanie środków finansowych oraz to, że wysokość 

dziennej stawki pieniężnej na żywienie zwierząt jest uzależniona od wagi zwierząt, okresu 

roku oraz warunków realizacji zadań przez te zwierzęta, oraz że nie może ona przekroczyć 

1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3–5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2207).”. 

Art. 3. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9 w ust. 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) kryteria doboru psów i koni do realizacji zadań Straży Granicznej, sposób szkolenia 

przewodników psów służbowych i jeźdźców koni służbowych oraz szkolenia psów 

służbowych i koni służbowych, sposób i tryb przekazywania psów służbowych 

i koni służbowych między jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej, 

prowadzenie 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;”; 

2) w art. 11 po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu: 
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„1e. W celu realizacji zadań ustawowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 

2a lit. a–c, pkt 4, pkt 5–5b, pkt 5d oraz pkt 12 i 13, Straż Graniczna może używać psów 

służbowych lub koni służbowych.”; 

3) po rozdziale 14c dodaje się rozdział 14d w brzmieniu: 

„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, pkt 5–5b, pkt 5d oraz pkt 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 zwierzęcia, 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 

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; 
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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 

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 

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 większej liczby kandydatów na opiekuna psa 

służbowego wycofanego z użycia lub kandydatów na opiekuna konia służbowego 

wycofanego z użycia, o których mowa w ust. 3, kierownik jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, przeprowadza postępowanie 

rekrutacyjne. 

5. Rekrutacji w pierwszej kolejności są poddawane osoby, które zamieszkują na 

terenie działania jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, która przeprowadza 

postępowanie rekrutacyjne. 

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 
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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 i 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. 

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 1 stosuje się odpowiednio. 

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 

jego prawidłowe utrzymanie 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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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 pkt 1–4, 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 zwierzę się znajduje. 

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. 

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. 

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 z tytułu 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 z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. 

Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 
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6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 147y ust. 9, są obowiązani do 

proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu z tytułu 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); 

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 używanym 

w Straży Granicznej innemu opiekunowi, o którym mowa w art. 147zg ust.3; 

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

7. W sprawach, o których mowa w ust. 4–6, 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 zwierzę się znajduje, 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 

zwierzę się znajduje, 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 

kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie zwierzę się 

znajduje, lub osobę przez niego upoważnioną. 

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

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



– 23 – 

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: 

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 zwierzęcia albo konieczności bezzwłocznego jego uśmiercenia na 

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

6) jego kradzieży 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 określone w art. 147w ust. 4, art. 147y–147zc 

i art. 147ze–147zg. 

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

1) dziewiątego roku życia przez psa; 

2) piętnastego roku życia przez konia. 

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

organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę. 
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Art. 147ze. 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 zwierzęta się znajdują. 

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 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, 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, 

jednak nie później niż w terminie 7 dni, powiadamiają kierownika jednostki 

organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, o: 

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

przebywania zwierzęcia trwającego 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. 

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 obowiązków opieki nad zwierzęciem lub postępowania 

wbrew zakazom, o których mowa w art. 147zc; 
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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 zwierzę się znajduje, albo jednostka organizacyjna Straży Granicznej wskazana 

przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego lub opiekuna konia 

służbowego używanego w Straży Granicznej na stanowisko służbowe niezwiązane 

z realizacją czynności służbowych związanych z użyciem lub opieką nad zwierzęciem, 

opieka nad tym psem lub koniem może zostać powierzona innemu opiekunowi psa 

służbowego lub innemu opiekunowi konia służbowego. 

Art. 147zh. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego lub konia służbowego, 

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

wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia, 

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

4) sposób utrzymania, profilaktyki oraz 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, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej 

na wyżywienie zwierzęcia, 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia 

psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia i 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 oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia, 
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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 zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych 

z użyciem psa służbowego lub konia służbowego, zapewnienie prawidłowej opieki nad 

zwierzęciem, racjonalne wydatkowanie środków finansowych, zapewnienie 

prawidłowego dokumentowania realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej 

stawki pieniężnej na żywienie zwierząt jest uzależniona od wagi, okresu roku 

i wykonywanych zadań przez psa służbowego, okresu roku i wykonywanych zadań przez 

konia służbowego, oraz że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).”. 

Art. 4. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 20a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20a. Państwowa Straż Pożarna może używać w akcjach ratowniczych psów.”; 

2) po rozdziale 11 dodaje się rozdział 11a w brzmieniu: 

„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; 
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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 

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, o której mowa w ust. 2 pkt 1, albo 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 który ukończył 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. 
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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. 

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 większej liczby kandydatów na opiekuna psa 

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

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

przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. 

5. Rekrutacji w pierwszej kolejności są poddawane osoby, które zamieszkują na 

terenie działania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie 

znajduje się pies służbowy wycofany z użycia. 

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 i 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. 
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8. 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 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 1 stosuje się odpowiednio. 

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 pięciu lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży 

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

utrzymanie 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 

pięciu 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. 

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

kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 
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pięciu 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. W przypadku 

wycofania z użycia psa służbowego lub wycofania z użycia psa kontraktowego, który 

przez okres co najmniej pięciu 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 pięciu 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 i opiekun psa kontraktowego otrzymują wyżywienie dla 

psa w naturze albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu 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 

używany w Państwowej Straży Pożarnej, oraz organizacja, o której mowa w art. 124q 

ust. 9, otrzymują równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu 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 pięciu 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 z tytułu 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); 

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

w art. 124y ust. 3. 

7. W sprawach, o których mowa w ust. 4–6, 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 

pięciu 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 

pięciu 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 zwierzę się znajduje, lub z osobą przez niego upoważnioną, 

a leczenie psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu 

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 pięciu 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 

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

kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu 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. 
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4. Koszty zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego, psa służbowego 

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

przez okres co najmniej pięciu 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 

pięciu 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 

pięciu 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; 

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) jego kradzieży 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 
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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 dziewiątego 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. Nadzór nad psami służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia 

i psami kontraktowymi sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

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

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

używane w Państwowej Straży Pożarnej, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej, w której psy były używane. 

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 pięciu 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 

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

2. Opiekun psa służbowego i 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, 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 pięciu lat trwania kontraktu był 

używany w Państwowej Straży Pożarnej, oraz organizacja, o której mowa w art. 124q 

ust. 9, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, powiadamiają kierownika 
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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, zmianie miejsca 

przebywania zwierzęcia trwającego 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: 

1) stwierdzenia zaniedbania psa; 

2) niewywiązywania się z obowiązków 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 zwierzę się znajduje, 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. 

Art. 124z. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) rasy psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej, 

2) kryteria doboru psów do realizacji zadań Państwowej Straży Pożarnej, 

3) specjalności ratownicze, 

4) sposób szkolenia psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej, 

5) kwalifikacje egzaminatorów, tryb egzaminowania i testowania psów używanych 

w Państwowej Straży Pożarnej, 

6) tryb pozyskiwania psów służbowych i psów kontraktowych, 

7) tryb przydzielania psa służbowego, 



– 35 – 

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

wycofanych z użycia, 

9) tryb wycofywania z użycia psa służbowego, 

10) sposób utrzymania, profilaktyki i transportu psów służbowych, psów służbowych 

wycofanych z użycia, psów kontraktowych i psów kontraktowych wycofanych 

z użycia, które przez okres co najmniej pięciu 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 pięciu lat 

trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, jak również 

wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie psa, 

12) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia 

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

kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu 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 pięciu 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 pięciu 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 zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych 

z użyciem zwierzęcia, zapewnienie prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalne 

wydatkowanie środków finansowych, zapewnienie prawidłowego dokumentowania 

realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie 

zwierzęcia jest uzależniona od wagi, okresu roku i wykonywanych zadań przez psa 
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służbowego, oraz że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638) w art. 17 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalne 

warunki utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów 

rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, mając na 

względzie zapewnienie im właściwej opieki.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 848, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 180 i 464) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 11 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) określenie zasad i warunków doboru, w tym cech przydatności psów w Służbie 

Więziennej, oraz sposobów ich używania;”; 

2) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„18a. W celu realizacji zadań ustawowych, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 5 i 6, 

Służba Więzienna może używać psów służbowych.”; 

3) w art. 19 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 

i 472). 

5. Wyznaczony rejon jest wyposażony w tablice ostrzegawcze informujące o zakazie 

wstępu i zabezpieczony przed nieuprawnionym wejściem.”; 

4) po rozdziale 21 dodaje się rozdział 21a w brzmieniu: 
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„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. Program tresury oraz normy należności sprzętu do tresury określi, w drodze 

zarządzenia, Dyrektor Generalny. 

4. Psy służbowe i psy służbowe wycofane z użycia znajdują się na stanie Służby 

Więziennej. 

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. Program szkolenia specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1, określi, w drodze 

zarządzenia, Dyrektor Generalny. 

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 
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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, 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. 

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 Dyrektor Generalny 

lub osoba przez niego upoważniona. 

6. Dyrektor Generalny wyznacza opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia, 

który nie został powierzony osobom, o których mowa w ust. 1–4. 

7. Dyrektor Generalny 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 psa 

służbowego z użycia. 

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 1 stosuje się odpowiednio. 

Art. 264d. Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, 

zwani dalej „opiekunem”, lub organizacja, o której mowa w art. 264c ust. 7, zapewniają 

jego prawidłowe utrzymanie 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. 264e. 1. Żywienie psa służbowego i psa służbowego wycofanego z użycia jest 

dostosowane do potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków 
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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. 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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); 

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; 

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

7. W sprawach, o których mowa w ust. 4–6, właściwy jest Dyrektor Generalny. 

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 Dyrektorem Generalnym lub z osobą przez niego upoważnioną. 
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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 Dyrektorem Generalnym 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 Dyrektora 

Generalnego lub osobę przez niego upoważnioną. 

4. Koszty zabiegów profilaktycznych, 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 Dyrektor Generalny. 

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) jego kradzieży 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 określone w art. 264a ust. 4, 264c–264g i art. 264i–264k. 

3. Psa służbowego można wycofać z użycia po ukończeniu dziewiątego roku życia. 
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4. Psa służbowego wycofuje z użycia Dyrektor Generalny. 

Art. 264i. Nadzór nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi 

z użycia sprawuje Dyrektor Generalny. 

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 Dyrektora Generalnego, okazuje zwierzę. 

2. Opiekun psa służbowego niezwłocznie powiadamia Dyrektora Generalnego o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia, 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, jednak nie później niż w terminie 7 dni, powiadamiają 

Dyrektora Generalnego o:  

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia, 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 obowiązków 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 Dyrektor Generalny lub osoba 

przez niego upoważniona. 

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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Art. 264l. Dyrektor Generalny określi, w drodze zarządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego, 

2) tryb wycofywania psa służbowego z użycia, 

3) sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, psów 

służbowych wycofanych z użycia, 

4) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość 

normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, jak również wysokość 

dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 

5) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu 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 

– uwzględniając zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych 

z użyciem psa służbowego, zapewnienie prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalne 

wydatkowanie środków finansowych, zapewnienie prawidłowego dokumentowania 

realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie 

zwierzęcia jest uzależniona od wagi, okresu roku i wykonywanych zadań przez psa 

służbowego, oraz że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 575) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) określenie kryteriów doboru psów do realizacji zadań SOP, sposobu szkolenia 

przewodników psów służbowych i szkolenia psów służbowych oraz prowadzenie 

ewidencji psów służbowych;”; 

2) w art. 19 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
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„4. W celu realizacji zadań ustawowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2, SOP 

może używać psów służbowych.”; 

3) po rozdziale 9 dodaje się rozdział 9a w brzmieniu: 

„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; 

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 
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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. 

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 SOP. Komendant 

SOP wyznacza opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia. 

6. Komendant SOP może powierzyć opiekę nad psem służbowym wycofanym 

z użycia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

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

w następstwie swojego zawinionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia psa 

służbowego. 

8. 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. 6, zdanie 1 stosuje się odpowiednio. 

Art. 245d. Opiekun psa służbowego oraz opiekun psa służbowego wycofanego 

z użycia, zwani dalej „opiekunem”, oraz organizacja, o której mowa w art. 245c ust. 6, 

zapewniają jego prawidłowe utrzymanie 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. W przypadku 
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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 pieniężny w formie ryczałtu z tytułu 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. 6, otrzymują równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu kosztów 

wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 245c ust. 6, są obowiązani do 

proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu z tytułu 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); 

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; 

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

7. W sprawach, o których mowa w ust. 4–6, 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. 
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3. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłej, o której mowa w ust. 2, należy 

niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy 

Komendanta SOP lub osobę przez niego upoważnioną. 

4. Koszty zabiegów profilaktycznych, 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. 4–5, właściwy jest Komendant SOP. 

Art. 245g. Opiekunowi oraz organizacji, o której mowa w art. 245c ust. 6, 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) jego kradzieży 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. 245a ust. 3, art. 245c–245g i art. 245i–245k. 

3. Psa służbowego można wycofać z użycia po ukończeniu dziewiątego 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. 6, 

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, 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. 6, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, powiadamiają 

Komendanta SOP o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia, 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. 6, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązków 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. 

Art. 245l. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 
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1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego, 

2) tryb wycofywania z użycia psa służbowego, 

3) sposób utrzymania, profilaktyki i transportu psów służbowych oraz psów 

służbowych wycofanych z użycia, 

4) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość 

normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, jak również wysokość 

dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 

5) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu 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. 245c ust. 6, 

9) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– uwzględniając zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych 

z użyciem psa służbowego, zapewnienie prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalne 

wydatkowanie środków finansowych, zapewnienie prawidłowego dokumentowania 

realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie 

zwierzęcia jest uzależniona od wagi, okresu roku i wykonywanych zadań przez psa 

służbowego, oraz że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).”. 

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy zmienianej 

w art. 5 w, brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 5, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

Art. 9. 1. Jeżeli jest to uzasadnione dobrem psów służbowych lub koni służbowych 

wycofanych z użycia w Policji, Komendant Główny Policji, na wniosek osoby albo organizacji 
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społecznej, której celem statutowym jest ochrona zwierząt, którym przekazano zwierzę po 

wycofaniu z użycia w Policji przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, może objąć te 

zwierzęta takim samym wsparciem jak zwierzęta wycofane z użycia w Policji po dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy. W przypadku objęcia tych zwierząt wsparciem, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, Komendant Główny Policji wyznacza kierownika jednostki 

organizacyjnej Policji właściwego w sprawach, o których mowa w art. 145q, art. 145t 

i art. 145u. 

2. W przypadku przyznania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, mają odpowiednio 

zastosowanie przepisy określone w art. 145o, art. 145p, art. 145q, art. 145t i art.145u ustawy 

zmienianej w art. 1. 

Art. 10. 1. Jeżeli jest to uzasadnione dobrem psów służbowych lub koni służbowych 

wycofanych z użycia w Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek 

osoby albo organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

którym przekazano zwierzę po wycofaniu z użycia w Straży Granicznej przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, może objąć te zwierzęta takim samym wsparciem jak zwierzęta 

wycofane z użycia w Straży Granicznej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

W przypadku objęcia tych zwierząt wsparciem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Komendant Główny Straży Granicznej wyznacza kierownika jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej właściwego w sprawach, o których mowa w art. 147zb, art. 147ze i art. 147zf. 

2. W przypadku przyznania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, mają odpowiednio 

zastosowanie przepisy określone w art. 147z, art. 147za, art. 147zb, art. 147ze i art. 147zf 

ustawy zmienianej w art. 3. 

Art. 11. 1. Jeżeli jest to uzasadnione dobrem psów służbowych wycofanych z użycia 

w Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek 

osoby albo organizacji, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, którym 

przekazano zwierzę po wycofaniu z użycia w Państwowej Straży Pożarnej przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, może objąć te zwierzęta takim samym wsparciem jak zwierzęta 

wycofane z użycia w Państwowej Straży Pożarnej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

W przypadku objęcia tych zwierząt wsparciem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyznacza kierownika jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej właściwego w sprawach, o których mowa 

w art. 124t, art. 124w i art. 124x. 
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2. W przypadku przyznania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, mają odpowiednio 

zastosowanie przepisy określone w art. 124r, art.124s, art. 124t, art. 124w i art. 124x ustawy 

zmienianej w art. 4. 

Art. 12. 1. Jeżeli jest to uzasadnione dobrem psów wycofanych z użycia w Służbie 

Więziennej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek osoby albo organizacji, której 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, którym przekazano zwierzę po wycofaniu 

z użycia w Służbie Więziennej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, może objąć te 

zwierzęta takim samym wsparciem jak zwierzęta wycofane z użycia w Służbie Więziennej po 

dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. W przypadku przyznania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, mają odpowiednio 

zastosowanie przepisy określone w art. 264d, art. 264e, art. 264f, art. 264i i art. 264j ustawy 

zmienianej w art. 6. 

Art. 13. 1. Jeżeli jest to uzasadnione dobrem psów służbowych wycofanych z użycia 

w Służbie Ochrony Państwa albo Biurze Ochrony Rządu, Komendant Służby Ochrony 

Państwa, na wniosek osoby albo organizacji, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, którym przekazano zwierzę po wycofaniu z użycia w Służbie Ochrony Państwa albo 

Biurze Ochrony Rządu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, może objąć te zwierzęta 

takim samym wsparciem jak zwierzęta wycofane z użycia w Służbie Ochrony Państwa po dniu 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. W przypadku przyznania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, mają odpowiednio 

zastosowanie przepisy określone w art. 245d, art. 245e, art. 245f, art. 245i i art. 245j ustawy 

zmienianej w art. 7. 

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



UZASADNIENIE 

Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 

ustaw jest uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Siłach Zbrojnych RP i Służbie 

Więziennej. Projektowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, 

w tym samych funkcjonariuszy i żołnierzy, mającym swoje źródło w poczuciu etycznego 

obowiązku zapewnienia godnej egzystencji zwierzętom wycofanym z użycia 

w formacjach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

(w Policji i Straży Granicznej używane są zarówno psy, jak i konie, a w Państwowej 

Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa tylko psy), Siłach Zbrojnych RP (gdzie 

używane są psy i konie) i Służbie Więziennej (w której używane są psy). 

Zakłada się przyjęcie rozwiązań regulujących sytuację zwierząt od momentu ich doboru, 

przez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po 

wycofaniu z użycia. 

W projekcie ustawy określone zostały obowiązki opiekunów zwierząt, w tym 

w szczególności związane z zapewnieniem prawidłowego utrzymania zwierząt 

obejmującego: 

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. zapewnienie warunków utrzymania dostosowanego do potrzeb biologicznych. 

Jednoznacznie określony został mechanizm przydzielania przez poszczególne formacje 

zwierząt wycofywanych z użycia opiekunom, przy założeniu, że zwierzę w dalszym 

ciągu będzie pozostawać na stanie formacji, a pierwszeństwo w przejmowaniu opieki 

będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę. W przypadku gdy żadna 

uprawniona osoba (tj. inny funkcjonariusz, emerytowany funkcjonariusz bądź 

funkcjonariusz rencista, a w przypadku niektórych służb również pracownik cywilny 

formacji, żołnierz lub inna zainteresowana osoba) nie wyraziła woli przejęcia opieki nad 

zwierzęciem, opieka ta będzie sprawowana w ramach określonej jednostki lub komórki 

organizacyjnej danej formacji, na której stanie znajduje się zwierzę. Zaproponowano 
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ponadto możliwość powierzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej danej służby 

nadzorowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dowódcę jednostki 

wojskowej, na której stanie zwierzę się znajduje, lub Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia organizacji społecznej, której 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

Projektowana ustawa zapewnia dostosowanie norm żywienia psa i konia do potrzeb jego 

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

fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. Przyjęto, że 

opiekun zwierzęcia używanego do celów służbowych będzie otrzymywał wyżywienie 

w naturze dla psa lub konia albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu 

kosztów wyżywienia zwierzęcia, natomiast opiekun zwierzęcia wycofanego z użycia 

w danej formacji oraz organizacja, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, w przypadku powierzenia jej opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia w 

danej formacji, będą otrzymywać równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu 

kosztów wyżywienia zwierzęcia. Zapewnione zostaną środki na badania profilaktyczne 

i leczenie nie tylko zwierząt używanych w poszczególnych formacjach, lecz również 

wycofanych z użycia. 

Projekt przewiduje wprowadzenie mechanizmów nadzoru ze strony poszczególnych 

formacji nad sposobem realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości zwierzę będzie mogło być odebrane i przydzielone innej 

osobie. 

Szczegółowe omówienie projektowanych regulacji w odniesieniu do proponowanych 

zmian w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 

z późn. zm.). 

Projektowana zmiana w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji modyfikuje dotychczasowe 

zadanie Komendanta Głównego Policji polegające na określeniu kryteriów doboru psów 

i koni do realizacji zadań Policji, sposobu szkolenia przewodników psów służbowych 

i policjantów-jeźdźców oraz szkolenia psów służbowych i koni służbowych, trybu 

i sposobu przekazywania psów służbowych i koni służbowych między jednostkami 

organizacyjnymi Policji, prowadzenia ewidencji psów służbowych i koni służbowych 

oraz trybu i sposobu współpracy między jednostkami organizacyjnymi Policji w trakcie 
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realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki nad psami służbowymi i końmi 

służbowymi. 

W dodawanym ust. 5c w art. 14 ustawy o Policji wprowadzono możliwość używania 

w Policji psów służbowych lub koni służbowych w celu realizacji określonych zadań 

ustawowych, tj. 

1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra;  

2. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju 

w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania;  

3. prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796, z późn. zm.); 

4. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 

5. ochrona obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów, z wyłączeniem 

obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, 

wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

Rozwiązania regulujące sytuację zwierząt od momentu ich doboru, przez czas realizacji 

zadań, aż po ich sytuację po wycofaniu z użycia w Policji określono w projektowanym 

Rozdziale 10d „Psy służbowe i konie służbowe”. 

W projektowanym art. 145l ustawy określono, że 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 

określonych zadań ustawowych. Przyjęto, że psy służbowe i konie służbowe mogą być 

używane w Policji po odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy 

o Policji. Ponadto określono, że psy służbowe i konie służbowe znajdują się na stanie 

jednostki organizacyjnej Policji, która dokonała zakupu tego zwierzęcia, o ile Komendant 

Główny Policji nie wskazał innej jednostki organizacyjnej Policji. Psy służbowe i konie 

służbowe wycofane z użycia pozostają na stanie jednostki organizacyjnej Policji, o której 

mowa powyżej albo wskazanej przez Komendanta Głównego Policji. 

W art. 145m ustawy o Policji określono, kto może być opiekunem psa służbowego lub 

opiekunem konia służbowego (przewodnik, kandydat na przewodnika,  
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policjant-jeździec, kandydat na policjanta-jeźdźca lub pracownik Policji wykonujący 

czynności służbowe z użyciem danego zwierzęcia lub w zakresie opieki nad nim), 

wskazując jednocześnie wymogi formalne, które musi spełnić taka osoba. 

W projektowanym art. 145n określono osoby, którym można powierzyć psa służbowego 

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

służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia 

w pierwszej kolejności będzie mógł zostać dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, 

jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. W następnej kolejności 

opiekunem będzie mógł zostać inny opiekun psa służbowego lub konia służbowego, co 

również będzie uzależnione od złożenia pisemnej deklaracji woli sprawowania opieki. 

Natomiast, jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia 

nie zostanie powierzony w powyższym trybie, zwierzę będzie można powierzyć innemu 

policjantowi lub pracownikowi Policji, emerytowanemu policjantowi lub policjantowi 

zwolnionemu ze służby w Policji, który ma ustalone prawo do policyjnej renty 

inwalidzkiej, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada 

wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad psem lub koniem. W przypadku zgłoszenia 

większej liczby kandydatów na opiekuna będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne. 

Przyjęto ponadto, iż 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 wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli 

sprawowania opieki. 

Określono także, iż w przypadku gdy pies służbowy lub koń służbowy wycofany z użycia 

nie zostanie powierzony żadnej wymienionej osobie, opiekę nad zwierzęciem sprawuje 

jednostka organizacyjna Policji, na której stanie znajduje się zwierzę albo jednostka 

organizacyjna wskazana przez Komendanta Głównego Policji. Przyjęto ponadto, że 

kierownik jednostki organizacyjnej Policji, o której mowa powyżej, będzie mógł 

powierzyć opiekę nad psem służbowym wycofanym z użycia lub koniem służbowym 

wycofanym z użycia w Policji organizacji społecznej, której statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt. 

Wskazano, iż opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego 

wycofanego z użycia nie może zostać osoba, która w następstwie swojego zawinionego 
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działania przyczyniła się do wycofania psa lub konia z użycia w Policji. Przyjęto ponadto, 

że opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego 

z użycia nie może zostać opiekun, któremu odebrano zwierzę w przypadku stwierdzenia 

zaniedbania tego zwierzęcia, niewywiązywania się przez opiekuna z obowiązku opieki 

nad zwierzęciem lub nieprzestrzeganiem przez niego określonych w ustawie zakazów. 

Przepis ten ma również zastosowanie do organizacji, której powierzono opiekę nad 

zwierzętami. 

W projektowanym art. 145o wskazano, że opiekun psa służbowego, opiekun konia 

służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia i opiekun konia służbowego 

wycofanego z użycia lub organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, zapewniają prawidłowe utrzymanie zwierzęcia oraz określono katalog 

otwarty obowiązków opiekuna i organizacji, o której mowa powyżej. 

W projektowanym art. 145p ustawy określono zasady żywienia psa służbowego, konia 

służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego 

z użycia, wskazując, iż jest ono dostosowane do potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, 

stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku 

fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. Wskazano również, iż norma wyżywienia 

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

służbowego wycofanego z użycia stanowi dobową ilość karmy lub paszy, artykułów 

spożywczych oraz dodatków paszowych niezbędnych do prawidłowego żywienia 

jednego psa lub konia. Przyjęto ponadto, iż w przypadku wycofania psa służbowego lub 

konia służbowego z użycia norma ta jest zmniejszana w związku ze zmniejszonym 

wysiłkiem fizycznym zwierzęcia. Określono, że w przypadku stwierdzenia przez lekarza 

weterynarii konieczności zastosowania w żywieniu psa służbowego, konia służbowego, 

psa służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia diety lub karmy leczniczej, 

norma, o której mowa powyżej, może zostać podwyższona. 

W celu wyeliminowania dowolności postępowania w tym zakresie, w projektowanym 

art. 145w pkt 5 przyjęto, że sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa 

służbowego i konia służbowego oraz normy wyżywienia psa służbowego wycofanego 

z użycia oraz konia służbowego wycofanego z użycia, jak również sposób ustalania 

dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia zostanie określony 

w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
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Przewiduje się ponadto, że opiekun psa służbowego lub konia służbowego otrzymywać 

będzie wyżywienie w naturze albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu 

kosztów wyżywienia zwierzęcia. Wskazano, iż ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

Przyjęto ponadto, że opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun konia 

służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja, której statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt, będą otrzymywać równoważnik pieniężny w formie ryczałtu 

z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłacany będzie co miesiąc z góry. 

Określono, że opiekun oraz organizacja, o której mowa powyżej, będą obowiązani do 

proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia 

w przypadku: 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), odebrania zwierzęcia z powodu stwierdzenia zaniedbania tego 

zwierzęcia, niewywiązywania się przez opiekuna z obowiązku opieki nad zwierzęciem 

lub nieprzestrzeganiem przez niego określonych w ustawie zakazów, utraty lub zaginięcia 

zwierzęcia, rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem, powierzenia opieki nad 

psem służbowym lub koniem służbowym innemu opiekunowi w związku 

z przeniesieniem dotychczasowego opiekuna na stanowisko służbowe nie związane 

z realizacją czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia lub opieką nad 

zwierzęciem, odbywania szkolenia i korzystania przez zwierzę z wyżywienia w naturze. 

Przyjęto, że w sprawach, o których mowa w art. 145p ust. 4–6, właściwy jest kierownik 

jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę. 

W art. 145q ust. 1 ustawy o Policji wskazano, iż 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 oraz 

określono, że leczenie tych zwierząt następuje po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem 

jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie zwierzę się znajduje, lub osobą przez 

niego upoważnioną. W ust. 2 projektowanego art. 145q przyjęto, że 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 zwierzę się znajduje lub osobą przez 
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niego upoważnioną. W ust. 3 wskazano ponadto, że w przypadku wystąpienia sytuacji 

nagłej, o której mowa powyżej, należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji 

i zakresie udzielonej pomocy kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie 

zwierzę się znajduje, lub osobę przez niego upoważnioną. 

W ust. 4 projektowanego art. 145q określono, że koszty zabiegów profilaktycznych, 

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

konia służbowego wycofanego z użycia, w tym koszty lekarstw, pokrywa się z budżetu 

Policji na podstawie faktury. Zgodnie z rozwiązaniem proponowanym w art. 145q ust. 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. 

Określono, że w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwy jest kierownik jednostki 

organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę. 

W projektowanym art. 145r wskazano, że opiekunowi zwierzęcia oraz organizacji, której 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zabrania się zbywania zwierzęcia, 

rozmnażania zwierzęcia (z wyjątkiem psów będących na stanie szkoły policyjnej) oraz 

wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

W projektowanym art. 145s ust. 1 określono przesłanki obligatoryjnego wycofania psa 

służbowego lub konia służbowego z użycia, do których zaliczono trwałą utratę 

sprawności użytkowej zwierzęcia, wystąpienie stanu chorobowego nierokującego 

poprawy, wystąpienie narowów u konia, brak postępów w szkoleniu rokujących 

osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia, a także – z powodów 

ewidencyjno-proceduralnych – padnięcie zwierzęcia lub konieczność jego 

bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt oraz kradzież albo zaginięcie. W projektowanym ust. 2 

wskazano, że pies służbowy lub koń służbowy będące po raz pierwszy w trakcie 

szkolenia, w przypadku wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy lub 

niewykazywania przez zwierzę postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie 

odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia, 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, z późn. zm.). Określono, że w takim przypadku nie 

mają zastosowania przepisy określone w art. 145l ust. 4, art. 145n–145r i art. 145t–145v. 
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Kwestie odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego na zasadach określonych 

w ustawie – Kodeks cywilny mają zastosowanie także w przypadku zwierząt. 

Wprowadzenie przepisu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest potrzebą 

jednoznacznego określenia, że we wskazanych przypadkach wymiany zwierzęcia lub 

jego zwrotu sprzedawcy nie będą miały zastosowania przepisy odnoszące się do zwierząt 

wycofanych z użycia i ich opiekunów. Wskazać należy, że w przypadku wymiany lub 

zwrotu zwierzęcia sprzedawcy w przypadkach i na zasadach określonych 

w projektowanym art. 145s ust. 2, brak jest uzasadnienia dla objęcia tego zwierzęcia 

opieką, jaka przewidziana jest dla zwierząt, które były używane do celów służbowych po 

odbyciu stosownego szkolenia i zostały wycofane z użycia w formacji. Z danych 

Komendy Głównej Policji wynika, że na przestrzeni ostatnich lat wymieniono lub 

zwrócono hodowcom 21 psów i 5 koni, w trakcie pierwszego ich szkolenia, z powodu 

stanu chorobowego nierokującego poprawy lub braku postępów w szkoleniu rokujących 

osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia. Należy podkreślić, że 

sytuacja ta dotyczy tylko młodych zwierząt, bezpośrednio po ich nabyciu przez formację. 

Zwrot zwierzęcia do hodowcy nie oznacza, że zwierzę nie może być dalej sprzedawane, 

a jedynie wskazuje, że z perspektywy Policji nie spełnia ono wymogów pozwalających 

na jego dopuszczenie do użycia. 

Kryterium wiekowe uwzględniono jako przesłankę fakultatywną wycofania psa 

służbowego lub konia służbowego z użycia – przyjęto, że zwierzę może być wycofane 

z użycia w Policji w przypadku ukończenia dziewiątego roku życia przez psa oraz 

piętnastego roku życia przez konia. 

Wskazano ponadto, że psa służbowego lub konia służbowego wycofuje z użycia 

kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę. 

Zasady nadzoru nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi 

wycofanymi z użycia oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia określono 

w projektowanym art. 145t. Przyjęto, iż nadzór nad tymi zwierzętami sprawuje kierownik 

jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie zwierzęta się znajdują. Natomiast 

zgodnie z projektowanym art. 145u opiekun i przedstawiciel organizacji społecznej, 

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w celu umożliwienia 

sprawowania nadzoru będą obowiązani okazać zwierzę na żądanie policjanta lub 

pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na stanie 
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której znajduje się zwierzę, a opiekun konia dodatkowo obowiązany będzie okazać 

paszport konia. 

Ponadto przyjęto, że opiekun psa służbowego lub opiekun konia służbowego 

niezwłocznie powiadamia kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie 

znajduje się zwierzę, o zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia, 

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

ono w obiekcie należącym do tej jednostki organizacyjnej Policji, oraz o padnięciu 

zwierzęcia, konieczności bezzwłocznego jego uśmiercenia na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo zaginięciu psa lub 

konia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. Przepisy te będzie stosowało się odpowiednio 

do opiekuna psa służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia w Policji oraz 

organizacji społecznej, z tym że powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 7 dni. 

W projektowanym art. 145v określono, że psa służbowego, konia służbowego, psa 

służbowego wycofanego z użycia albo konia służbowego wycofanego z użycia odbiera 

się opiekunowi lub organizacji, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

w przypadku: stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia, niewywiązywania się z obowiązków 

opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew zakazom, o których mowa w art. 145r, 

a także rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. Wskazano, iż 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 zwierzę się znajduje, albo 

jednostka organizacyjna Policji wskazana przez Komendanta Głównego Policji. 

Określono ponadto, że w przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego lub opiekuna 

konia służbowego na stanowisko służbowe nie związane 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. 

Projektowany art. 145w ustawy o Policji upoważnia ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu przydzielania opiekunowi 

psa służbowego lub konia służbowego, trybu rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać 

opiekunami psów służbowych wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych 
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z użycia, trybu wycofywania z użycia psów służbowych lub koni służbowych, sposobu 

utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, koni służbowych, psów 

służbowych wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia, sposobu 

wyżywienia, wysokości normy wyżywienia psa służbowego i konia służbowego oraz 

normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia oraz konia służbowego 

wycofanego z użycia, jak również sposobu ustalania dziennej stawki pieniężnej na 

wyżywienie zwierzęcia. Rozporządzenie określi również tryb przyznawania, wypłacania 

oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego, konia służbowego, 

psa służbowego wycofanego z użycia oraz konia służbowego wycofanego z użycia, 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, sposób sprawowania nadzoru oraz 

dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami 

służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia oraz końmi 

służbowymi wycofanymi z użycia, a także tryb odebrania psa służbowego, konia 

służbowego, psa służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia w Policji 

opiekunowi oraz organizacji, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

Analogiczne rozwiązania zaproponowano w odniesieniu do Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Sił Zbrojnych RP oraz Służby 

Więziennej, z zachowaniem odmienności obecnych regulacji obowiązujących 

w poszczególnych formacjach i funkcjonujących rozwiązań regulujących używanie 

zwierząt do realizacji ustawowych zadań poszczególnych formacji. Przykładowo przy 

określeniu wieku konia, po którym może być on wycofany z użycia w Siłach Zbrojnych 

RP (wiek ten jest wyższy niż w przypadku Policji czy Straży Granicznej), wzięto pod 

uwagę reprezentacyjny zakres zadań, do których zwierzę jest używane, co w znacznie 

mniejszym zakresie rzutuje na jego zdrowie i kondycję, w stosunku do zwierząt 

używanych w formacjach podległych ministrowi spraw wewnętrznych, 

a wykorzystywanych do wsparcia zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. 

W projektowanym art. 5, dotyczącym zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt, proponuje się dodanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

do delegacji ustawowej zawartej w art. 17 ust. 8 tej ustawy, w porozumieniu z którym 

wydawane będzie rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania 
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poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, 

widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, mając na względzie zapewnienie 

im właściwej opieki, co ma istotne znaczenie ze względu na liczbę zwierząt używanych 

w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W ustawie wprowadzono również możliwość przyznawania przez Komendantów służb 

nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora 

Generalnego Służby Więziennej, w przypadkach uzasadnionych dobrem psów 

służbowych lub koni służbowych wycofanych z użycia w danej formacji, wsparcia 

opiekunom zwierząt wycofanych z użycia w poszczególnych formacjach przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 9–13). Określono, że wsparcie może zostać 

przyznane na wniosek osoby albo organizacji społecznej, której statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, którym przekazano zwierzę po wycofaniu z użycia 

w danej formacji. Przyjęcie opisanego wyżej rozwiązania ma na celu umożliwienie 

poprawy sytuacji zwierząt wycofanych z użycia w służbach nadzorowanych przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Służbie Więziennej przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy. Do tej pory funkcjonariusze oraz inne osoby lub 

instytucje, decydujący się na opiekę nad zwierzętami wycofanymi z użycia w danej 

formacji, z własnych środków pokrywali ich utrzymanie, w tym wyżywienie i opiekę 

weterynaryjną. Jedynie w Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje rozwiązanie, zgodnie 

z którym właściwy kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej 

zobowiązany jest do partycypacji w udokumentowanych kosztach utrzymania i leczenia 

psa wycofanego ze służby i przekazanego strażakowi-przewodnikowi psa. 

Zatem zaproponowane rozwiązanie ma na celu poprawę obecnej sytuacji zwierząt 

wycofanych z użycia w danej formacji i ich opiekunów, dlatego też zaproponowano 

objęcie regulacjami również zwierząt wycofanych z użycia w poszczególnych 

formacjach przed wejściem w życie ustawy. 

Wejście w życie projektu nie spowoduje skutków finansowych po stronie budżetu 

państwa. 

Zakłada się, że projektowane regulacje wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 



 

12 

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), gdyż regulacja nie 

odnosi się do wprowadzenia norm lub przepisów technicznych. 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w związku z § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny. 

Nie odnotowano zgłoszeń lobbingowych do projektu. 



Nazwa projektu: 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 

ustaw 

Ministerstwo wiodące i Ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z 

Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem 

Sprawiedliwości 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu: 

Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Pan Mariusz Cichomski – Dyrektor Departamentu Porządku 

Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

tel. 22 60-140-70, 

e-mail: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl  

Data sporządzenia: 

15.04.2021 r. 

Źródło:  

Inicjatywa własna 

Nr w Wykazie: UD 189 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Służby nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (tj. Policja, Straż Graniczna, Służba 

Ochrony Państwa i Państwowa Straż Pożarna), Siły Zbrojne RP i Służba Więzienna w ramach realizacji zadań 

ustawowych korzystają z pomocy zwierząt (Policja i Straż Graniczna z psów i koni, Służba Ochrony Państwa i 

Państwowa Straż Pożarna – z psów, Siły Zbrojne RP – z psów i koni, Służba Więzienna – z psów), w zależności od 

zadań poszczególnych formacji zarówno w ramach działań związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, w 

tym działań poszukiwawczych, jak i działań ochronnych, wykrywczych, kontrterrorystycznych czy reprezentacyjnych 

(konie w Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego) oraz związanych z ochroną społeczeństwa przed sprawcami 

przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych i zapewnieniem w 

zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa. 

W polskim systemie prawnym brakuje obecnie rozwiązań, które kompleksowo regulowałyby sytuację zwierząt od 

momentu ich doboru, przez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu z 

użycia do realizacji zadań służbowych. Na przykładzie służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji wskazać należy, że kwestie dotyczące organizacji, sposobu używania czy utrzymania zwierząt w 

formacjach regulowane są obecnie w sposób rozproszony, na poziomie zarządzeń komendantów właściwych 

formacji, tj. w: 

1. zarządzeniu nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form 

wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia 

(Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 11, z późn. zm.); 

2. zarządzeniu nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie metod i form 

wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz 

norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 119); 

3. regulaminie nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie sposobu 

pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki nad zwierzętami służbowymi Straży Granicznej (Dz. Urz. 

KGSG poz. 27, z późn. zm.); 

4. zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży 

Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt (Dz. Urz. KGSG poz. 21, z późn. 

zm.); 

5. zarządzeniu nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie 

określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 

120, z późn. zm.); 

6. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt 

wykorzystywanych w akcjach ratowniczych (Dz. U. poz. 1444), 

7. zasadach organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym 

zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 16.11.2016 r. 

(niepublikowane); 

8. zarządzeniu nr 16/2019 Komendanta Służby Ochrony Państwa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie psów 

służbowych Służby Ochrony Państwa (Dz. Urz. SOP poz. 22). 
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Wskazane powyżej regulacje są niekompletne i dotyczą wyłącznie zwierząt używanych do realizacji zadań 

ustawowych poszczególnych służb. Jedynie dzięki dobrym intencjom i empatii opiekunów zwierząt, po wycofaniu ze 

służby w większości przypadków pozostawały one pod dalszą opieką funkcjonariuszy, choć mogły również zostać 

przekazane innym osobom lub instytucjom czy być sprzedawane. Funkcjonariusze oraz inne osoby lub instytucje, 

decydujący się na opiekę nad zwierzętami wycofanymi ze służby, z własnych środków pokrywają ich utrzymanie, w 

tym wyżywienie i opiekę weterynaryjną. Jedynie w Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje rozwiązanie, zgodnie z 

którym właściwy kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej zobowiązany jest do partycypacji 

w udokumentowanych kosztach utrzymania i leczenia psa wycofanego ze służby i przekazanego  

strażakowi-przewodnikowi psa. 

Przyjęcie projektowanych rozwiązań stanowiłoby realizację oczekiwań społecznych, w tym samych funkcjonariuszy 

i żołnierzy, które mają swoje źródło w poczuciu etycznego obowiązku zapewnienia godnej egzystencji psom i koniom 

zarówno w trakcie wykonywania zadań na rzecz poszczególnych formacji, jak i wycofanym z użycia w wymienionych 

formacjach. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proponuje się przyjęcie ustawowych rozwiązań określających obowiązki opiekunów zwierząt, w tym w szczególności 

związanych z zapewnieniem prawidłowego utrzymania zwierząt obejmującego: 

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. zapewnienie warunków utrzymania dostosowanego do potrzeb biologicznych. 

Istotne jest także jednoznaczne określenie mechanizmu powierzania opiekunom zwierząt wycofywanych z użycia w 

poszczególnych formacjach, przy założeniu, że zwierzę w dalszym ciągu pozostawałoby na stanie formacji, a 

pierwszeństwo w przejmowaniu opieki miałby dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę. W przypadku gdy 

żadna uprawniona osoba (tj. inny funkcjonariusz, emerytowany funkcjonariusz bądź funkcjonariusz rencista, a w 

przypadku niektórych służb również pracownik cywilny formacji, żołnierz lub inna zainteresowana osoba) nie 

wyraziła woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, opieka ta będzie sprawowana w ramach określonej jednostki lub 

komórki organizacyjnej danej formacji, na której stanie znajduje się zwierzę. Zaproponowano ponadto możliwość 

powierzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej danej służby nadzorowanej przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, dowódcę jednostki wojskowej, na której stanie zwierzę się znajduje, lub Dyrektora 

Generalnego Służby Więziennej opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia organizacji społecznej, której 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

Proponuje się zapewnienie dostosowania norm żywienia psa i konia do potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, stanu 

zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. 

Opiekun zwierzęcia używanego do celów służbowych będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia 

albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia, natomiast opiekun zwierzęcia 

wycofanego z użycia w danej formacji oraz organizacja, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w 

przypadku powierzenia jej opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia w danej formacji, będą otrzymywać 

równoważnik pieniężny w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. 

Zapewnione zostaną środki na badania profilaktyczne i leczenie nie tylko zwierząt używanych w poszczególnych 

formacjach, lecz również wycofanych z użycia. 

Proponuje się również wprowadzenie mechanizmów nadzoru ze strony poszczególnych formacji nad sposobem 

realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwierzę będzie mogło 

być odebrane i przydzielone innej osobie. 

Projekt przewiduje również możliwość przyznawania przez Komendantów służb nadzorowanych przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, w przypadkach 

uzasadnionych dobrem psów służbowych lub koni służbowych wycofanych z użycia w danej formacji, wsparcia 

opiekunom zwierząt wycofanych z użycia w poszczególnych formacjach przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy. Przyjęto, że wsparcie może zostać przyznane na wniosek osoby lub organizacji, którym przekazano zwierzę 

po wycofaniu z użycia w danej formacji.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Z uwagi na charakter problematyki wybrano kraje europejskie, które posiadają w swojej służbie dość liczną grupę 

zwierząt, a także bogate doświadczenie używania ich w służbie. Na podstawie uzyskanych informacji otrzymanych 

od Oficerów Łącznikowych Polskiej Policji z: Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Węgier należy 

stwierdzić, że podejście do tej tematyki jest zróżnicowane, a problematyka zwierząt wycofanych ze służby zazwyczaj 

nie jest uregulowana. Normatywny przykład rozwiązania stanowi Policja Federalna Niemiec, gdzie opiekun psa „na 

emeryturze” otrzymuje świadczenie przeznaczone na wyżywienie i leczenie psa. We wskazanych powyżej państwach 
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zwierzęta są zazwyczaj przekazywane dotychczasowym opiekunom-funkcjonariuszom, sprzedawane lub 

przekazywane organizacjom, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. W przypadku gdy nie uda się znaleźć 

chętnej osoby lub instytucji do zaopiekowania się zwierzęciem „na emeryturze”, zwierzę może pozostać „na 

emeryturze” dożywotnio w kojcu lub stajni będących w dyspozycji Policji. Taka zasada funkcjonuje m.in. w Policji 

Federalnej Niemiec czy Policji węgierskiej.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Policjanci i inne 

osoby/podmioty mające 

powierzone pod opiekę 

psy lub konie.  

Do realizacji zadań Policja 

używa 915 psów oraz 54 

konie. 

Na podstawie posiadanych 

danych oraz wyliczeń 

szacunkowych należy 

przyjąć, że średnio 

corocznie wycofywanych 

ze służby w Policji będzie  

100 psów i 4 konie. 

Dane Komendy Głównej 

Policji 

Osoby/podmioty będące 

opiekunami psów lub koni, 

wymienione w 

projektowanym art. 145m, 

art. 145n ust. 13, 69. 

Funkcjonariusze Straży 

Granicznej i inne 

osoby/podmioty mające 

powierzone pod opiekę 

psy lub konie.  

Do realizacji zadań Straż 

Graniczna używa 252 psów 

i 8 koni. 

Na podstawie posiadanych 

danych oraz wyliczeń 

szacunkowych należy 

przyjąć, że średnio 

corocznie wycofywanych 

ze służby w Straży 

Granicznej będzie: 

20 psów i 1 koń. 

Dane Komendy Głównej 

Straży Granicznej 

Osoby/podmioty będące 

opiekunami psów lub koni, 

wymienione w 

projektowanym art. 147x, 

art. 147y ust. 13, 69. 

Strażacy Państwowej 

Straży Pożarnej i inne 

osoby/podmioty mające 

powierzone pod opiekę 

psy.  

Do realizacji zadań działań 

poszukiwawczych osób 

Państwowa Straż Pożarna 

używa 25 psów 

ratowniczych-służbowych i 

kontraktowych, z których 

15 może być 

wykorzystywanych do 

działań poszukiwawczych. 

Dane Komendy Głównej 

Państwowej Straży 

Pożarnej 

Osoby/podmioty będące 

opiekunami psów, 

wymienione w 

projektowanym art. 124p, 

art. 124q ust. 13, 69. 

Funkcjonariusze Służby 

Ochrony Państwa i inne 

osoby/podmioty mające 

powierzone pod opiekę 

psy. 

Do realizacji zadań Służba 

Ochrony Państwa używa 10 

psów. 

Na podstawie posiadanych 

danych oraz wyliczeń 

szacunkowych należy 

przyjąć, że średnio 

corocznie wycofywanych z 

użycia w Służbie Ochrony 

Państwa będą 2 psy. 

Dane Służby Ochrony 

Państwa 

Osoby/podmioty będące 

opiekunami psów, 

wymienione w 

projektowanym art. 245b, 

art. 245c ust. 15. 

Żołnierze i inne 

osoby/podmioty mające 

powierzone pod opiekę psy 

lub konie. 

 

Do realizacji zadań Siły 

Zbrojne RP używają 136 

psów oraz 42 koni, łącznie 

w 31 jednostkach 

wojskowych. 

Na podstawie posiadanych 

danych oraz wyliczeń 

szacunkowych należy 

przyjąć, że średnio 

Dane Departamentu 

Wojskowej Służby 

Zdrowia MON – Szefa 

Służby Weterynaryjnej 

Wojska Polskiego 

 

Osoby/podmioty będące 

opiekunami psów lub koni, 

wymienione w 

projektowanym art. 136c, 

art. 136d ust. 14, 79. 
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corocznie wycofywanych 

ze służby w Siłach 

Zbrojnych będzie 10 psów i 

2 konie. 

Funkcjonariusze Służby 

Więziennej i inne 

osoby/podmioty mające 

powierzone pod opiekę 

psy. 

Szacuje się, że w 

poszczególnych latach 

zostanie wycofanych z 

użycia w Służbie 

Więziennej: 

w roku 2021 – 11 psów; 

w roku 2022 – 13 psów; 

w roku 2023 – 19 psów; 

w roku 2024 – 20 psów; 

w roku 2025 – 33 psy; 

w roku 2026 – 29 psów; 

w latach 2027–2030 – po 

16 psów. 

Dane Centralnego Zarządu 

Służby Więziennej 

Osoby/podmioty będące 

opiekunami psów, 

wymienione w 

projektowanym art. 264b, 

art. 264c ust. 1–7. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt ustawy został zamieszczony, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

Nie odnotowano zgłoszeń lobbingowych do projektu. 

Skrócenie czasu prowadzenia konsultacji publicznych w stosunku do wymagań Regulaminu prac Rady Ministrów 

podyktowane jest koniecznością szybkiego wejścia w życie projektowanych regulacji, ze względu na potrzebę 

zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami wycofanymi z użycia w poszczególnych formacjach. 

Projekt został skierowany do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Związku Kynologicznego w Polsce i Polskiego 

Związku Hodowców Koni. Odpowiedź przedstawił Polski Związek Hodowców Koni. 

Ponadto uwagi do projektu (albo informację o braku uwag) przedstawiły następujące organizacje społeczne: Grupa 

Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej Orzech, Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej 

Ratownictwa Wodnego w Nowym Dworze Mazowieckim, Sekcja Poszukiwawcza z Psami Ratowniczymi OSP w 

Wieprzu, Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, Grupa  

Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej Wałbrzych, Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego, Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia. 

Zgłaszane uwagi dotyczyły rozszerzenia kręgu zwierząt objętych wsparciem, które realizują działania ratownicze. 

Uwagi zostały uwzględnione w zakresie dotyczącym przyznania opieki w odniesieniu do psów kontraktowych 

używanych przez Państwową Straż Pożarną. 

Szczegółowe odniesienie się do zgłoszonych propozycji zawiera raport z konsultacji. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2020 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (NFZ)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (NFZ)             

Saldo ogółem             
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budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (NFZ)             

Źródła finansowania  

Budżet państwa. Część 42 – Sprawy wewnętrzne oraz części 85 – Budżety wojewodów 

w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. 

Budżet państwa. Część 29 – będąca w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, w 

ramach limitu wydatków obronnych wyliczanego zgodnie z regułą zawartą w art. 7 

ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453, z 

późn. zm.), bez potrzeby dodatkowego zwiększania. 

Budżet państwa. Część 37 – Sprawiedliwość w ramach środków przewidzianych na 

funkcjonowanie Służby Więziennej. 

Wydatki związane z wejściem w życie ustawy i realizacją nowych zadań nie będą 

stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel.  

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Do realizacji zadań Policja używa 915 psów i 54 konie. W 2020 r. ze stanu Policji 

wycofano z użycia 125 psów (w tym 85 żywych) i 5 koni (w tym 4 żywe). W poprzednich 

latach było to odpowiednio: 2019 r. – 119 psów służbowych (94 żywe) oraz 6 koni 

służbowych (4 żywe), 2018 r. – 108 psów służbowych (92 żywe) oraz 8 koni służbowych 

(6 żywych), 2017 r. – 147 psów służbowych (115 żywych) oraz 7 koni służbowych (7 

żywych). 

Na przykładzie Policji należy zauważyć, że średni wiek życia psa używanego w Policji 

szacowany jest na ok. 13 lat. Psy służbowe w Policji używa się średnio ok. 7 lat i 6 

miesięcy, a w momencie wycofywania z użycia w Policji mają około 9 lat. W związku 

z powyższym można szacować, że pies po wycofaniu z użycia w Policji przeżyje około 

4 lata, przy czym średnio rocznie wycofywanych z użycia w Policji jest ok. 100 żywych 

psów. Należy założyć, że projektowanym ryczałtem na zwierzę służbowe wycofane z 

użycia w Policji w czwartym roku od momentu jego wprowadzenia objętych zostanie 

ok. 400 psów. 

Przyjmując podobne uwarunkowania, stwierdzić należy, iż koń żyje średnio ok. 30 lat. 

Z posiadanych danych wynika, że konie w Policji pracują średnio ok. 14 lat i 6 miesięcy, 

a w momencie wycofania z użycia w Policji mają około 18 lat. Można zakładać, że koń 

po wycofaniu z użycia w Policji przeżyje około 12 lat. Średnio w skali roku wycofywane 

z użycia w Policji są 4 żywe konie. Projektowanym rozwiązaniem w dwunastym roku 

od momentu jego wprowadzenia objętych zostałoby 48 koni. 

Do realizacji zadań Straż Graniczna używa 252 psów i 8 koni. Rocznie wycofywanych 

jest ze służy około 20 psów (w ostatnich latach także 1 koń). 

Państwowa Straż Pożarna posiada 29 psów ratowniczych-służbowych i kontraktowych, 

z których 15 może być wykorzystywanych do działań poszukiwawczych. Na koniec 

2024 r. normatyw wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w psy służbowe, zgodnie z 

obowiązującymi zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego, przewiduje stałe utrzymywanie 6 psów 

wykorzystywanych do akcji ratowniczych oraz 3 psów w okresie szkolenia dla każdej 

Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej 

poziomu B i C. Docelowa liczba psów służbowych wynosi 63. 

Do realizacji zadań Służba Ochrony Państwa używa 10 psów. W 2020 r. ze stanu Służby 

Ochrony Państwa wycofano z użycia 1 psa służbowego. W latach 20172019 

wycofywano ze służby po 2 psy służbowe rocznie. 

Do realizacji zadań Siły Zbrojne RP używają 136 psów i 42 konie. W 2020 r. ze stanu 

Sił Zbrojnych RP wycofano z użycia 17 psów (w tym 14 żywych) i 2 konie (żywe). W 

poprzednich latach było to odpowiednio: 2019 r. – 7 psów służbowych (6 żywych) oraz 

0 koni służbowych, 2018 r. – 8 psów służbowych (7 żywych) oraz 5 koni służbowych (3 

żywe), 2017 r. – 10 psów służbowych (10 żywych) oraz 4 konie służbowe (4 żywe). 

Średni wiek życia psa używanego w Siłach Zbrojnych szacowany jest na ok. 13 lat. Psy 

służbowe w jednostkach wojskowych używa się średnio ok. 8 lat, a w momencie 

wycofywania ze służby mają około 10 lat. W związku z powyższym można szacować, 

że pies po wycofaniu z Sił Zbrojnych przeżyje około 3 lata przy czym średnio rocznie 
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wycofywanych z użycia w jednostkach wojskowych jest ok. 10 żywych psów. Należy 

założyć, że projektowanym ryczałtem na zwierzę służbowe wycofane z użycia w Siłach 

Zbrojnych w czwartym roku od momentu jego wprowadzenia objętych zostanie ok. 30 

psów. 

Przyjmując podobne uwarunkowania, stwierdzić należy, iż koń żyje średnio ok. 30 lat. 

Z posiadanych danych wynika, że konie w Szwadronie Reprezentacyjnym Wojska 

Polskiego pracują średnio ok. 14 lat i 6 miesięcy, a w momencie wycofania z użycia w 

Sił Zbrojnych mają około 18 lat. Można zakładać, że koń po wycofaniu ze służby 

przeżyje około 12 lat. Średnio w skali roku wycofywane są 2 żywe konie. 

Projektowanym rozwiązaniem w dwunastym roku od momentu jego wprowadzenia 

objęte zostałyby 24 konie. 

Przyjęto, że maksymalny wiek psa używanego w Służbie Więziennej to 14 lat. Szacuje 

się, że poszczególnych latach zostanie wycofanych z użycia w Służbie Więziennej: 

w roku 2021 – 11 psów; w roku 2022 – 13 psów; w roku 2023 – 19 psów; w roku 2024 

– 20 psów; w roku 2025 – 33 psy; w roku 2026 – 29 psów; w latach 2027–2030 – po 16 

psów. 

Szacunkowe koszty dotyczące zapewnienia dobrostanu zwierząt na przykładzie Policji, 

Służby Ochrony Państwa i Sił Zbrojnych RP. 

Policja 

Szacuje się, że roczny koszt wyżywienia psa służbowego o wadze powyżej 20 kg jest na 

poziomie odpowiednio 5142 zł, a psa służbowego o wadze poniżej 20 kg jest na 

poziomie 3829 zł. Średnio roczny koszt opieki weterynaryjnej na jedno zwierzę wynosi 

ok. 1177 zł. Roczny szacunkowy koszt utrzymania psa (łącznie wyżywienie i opieka 

weterynaryjna) o wadze powyżej 20 kg jest na poziomie odpowiednio ok 6319 zł, a psa 

o wadze poniżej 20 kg jest na poziomie 5006 zł.  

Roczny koszt wyżywienia psa wycofanego z użycia o wadze powyżej 20 kg będzie 

wynosił 4103 zł, a o wadze poniżej 20 kg będzie wynosił 3008 zł (koszt wyżywienia psa 

wycofanego z użycia pomniejszono o 20% w stosunku do kosztu wyżywienia psa 

służbowego). 

Roczny koszt wyżywienia konia służbowego będzie wynosił 10 950 zł, a wycofanego z 

użycia  8395 zł (koszt wyżywienia konia wycofanego z użycia pomniejszony o 25% w 

stosunku do kosztu wyżywienia konia służbowego). Roczny szacunkowy koszt 

utrzymania konia służbowego (łącznie wyżywienie i opieka weterynaryjna) wynosi ok. 

12 127 zł, a konia wycofanego z użycia  ok. 9572 zł. 

Szacunkowe koszty dotyczące zapewnienia dobrostanu zwierząt służbowych 

wycofanych z użycia w Policji: 

1) psy: 

a) roczne wyżywienie  od 410 000 zł za 100 psów do 1 641 200 zł za 400 

psów, 

b) roczna opieka weterynaryjna  od 117 700 zł za 100 psów do 470 800 zł 

za 400 psów; 

2) konie: 

a) roczne wyżywienie  od 33 580 zł za 4 konie do 402 960 zł za 48 koni, 

b) roczna opieka weterynaryjna od 4708 zł za 4 konie do 56 496 zł za 48 

koni. 

Łączny roczny szacunkowy koszt opieki weterynaryjnej maksymalnej liczby zwierząt 

(tj. dla 448 zwierząt) wycofanych z użycia może wynieść ok. 527 296 zł. 

Łączny koszt utylizacji zwłok zwierząt wyliczony na podstawie średniej liczby rocznie 

wycofywanych z użycia zwierząt (tj. dla liczby 104 zwierząt) wyniesie ok. 25 736 zł. 

Szacuje się, że roczny koszt zapewnienia dobrostanu zwierzętom służbowym 

wycofanym z użycia w Policji może wynieść około 2 597 192 zł. 

Służba Ochrony Państwa 

Na podstawie obowiązujących przepisów, na roczne wyżywienie psa służbowego, 

Służba Ochrony Państwa przeznacza ok. 5 158,80 zł.  

Koszt rocznej opieki weterynaryjnej jest zróżnicowany i kształtuje się on średnio na 

poziomie ok. 2 400,00 zł dla psa pozostającego w użyciu. 
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Szacuje się, że w pierwszym roku obowiązywania regulacji: 

 łączny koszt wyżywienia psów wycofanych z użycia wyniesie 8 254,08 zł; 

 łączny koszt podstawowej opieki weterynaryjnej psów wycofanych z użycia 

wyniesie 4 800,00 zł; 

 koszt utylizacji zwłok psów wyniesie 480,00 zł. 

Mając na uwadze powyższe, łączne koszty w pierwszym roku obowiązywania regulacji 

wyniosą:  

13 534,08 zł. 

Siły Zbrojne RP 

Koszty rocznego wyżywienia psa wynoszą średnio 2500 zł, natomiast wyżywienia konia 

11 600 zł, co przy założeniu liczby zwierząt wycofywanych ze służby pozwala na 

oszacowanie kwot związanych z ryczałtem na wyżywienie odpowiednio 25 000 zł 

rocznie w przeliczeniu na 10 psów oraz 23 200 zł rocznie w przeliczeniu na 2 konie (w 

pierwszym roku działania regulacji prawnej).  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu pieniężnym (w 

mln zł, ceny stałe z 2020 

r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu niepieniężnym duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera 

regulacji dotyczących majątkowych praw i obowiązków 

przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec 

organów administracji publicznej, a zatem nie podlega obowiązkowi 

dokonania oceny przewidywanego wpływu proponowanych 

rozwiązań na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).  

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera 

regulacji oddziaływujących na rodzinę, obywateli oraz 

gospodarstwa domowe, z wyjątkiem opiekunów zwierząt 

służbowych. 

osoby 

niepełnosprawne, 

osoby starsze 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera 

regulacji oddziaływujących na osoby niepełnosprawne oraz osoby 

starsze. 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń założeń  

Proponowane zmiany nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. 

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań, w porównaniu ze stanem 

obecnym, wpłynie na sytuację opiekunów zwierząt wycofanych z użycia w 

poszczególnych formacjach. Przyjęto, że opiekun zwierzęcia lub organizacja 

społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w 

przypadku powierzenia jej opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia w 
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danej formacji, będą otrzymywać równoważnik w formie ryczałtu z tytułu 

kosztów wyżywienia zwierzęcia, środki na badania profilaktyczne, leczenie 

oraz utylizację zwłok. 

Wysokość równoważnika pieniężnego z tytułu kosztów wyżywienia zwierząt 

używanych w poszczególnych formacjach, jak i wycofanych z użycia, 

określona zostanie w rozporządzeniach wydanych na podstawie przepisu 

upoważniającego. 

Na przykładzie Policji można wskazać, że planuje się, iż norma wyżywienia 

psa używanego w Policji stanowić będzie dzienną stawkę pieniężną i wyniesie:  

1) dla psa o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 13 zł, 

b) w okresie zimowym – 16 zł; 

2) dla psa o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 9 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł. 

Norma wyżywienia psa wycofanego z użycia w Policji wyniesie: 

1) dla psa o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 10 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł; 

2) dla psa o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 7 zł, 

b) w okresie zimowym – 10 zł. 

Dzienna stawka pieniężna normy wyżywienia konia  30 zł. 

Norma wyżywienia konia wycofanego z użycia w Policji stanowi 75% normy 

wyżywienia konia i wynosi odpowiednio 23 zł. 

Obecnie opiekun zwierzęcia wycofanego z używania w Policji nie dostaje 

żadnych środków na jego utrzymanie. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w 

odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: nałożenie obowiązków na opiekunów zwierzą 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: Projektowane regulacje przewidują, że opiekun psa służbowego lub konia służbowego oraz organizacja 

społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, powiadamiają kierownika jednostki 

organizacyjnej, na której stanie znajduje się zwierzę, o: zmianie stałego miejsca przebywania, chowu zwierzęcia, 

trwającego dłużej niż 30 dni, padnięciu, konieczności bezzwłocznego uśmiercenia psa lub konia, utracie albo 

zaginięciu psa lub konia oraz ich okolicznościach. Opiekun i przedstawiciel organizacji, w celu umożliwienia 

sprawowania nadzoru, okazuje zwierzę na żądanie funkcjonariusza lub pracownika wyznaczonego przez kierownika 

jednostki organizacyjnej, na stanie której znajduje się zwierzę, a w przypadku opiekuna konia dodatkowo paszport 

konia. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
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 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: sytuacja zwierząt 

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Regulacja pozostaje bez wpływu na wyżej wymienione obszary. 

Wskutek proponowanych zmian poprawie ulegnie sytuacja zwierząt 

wycofanych z użycia w poszczególnych formacjach. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Łącznie z wejściem w życie przepisów projektowanej ustawy koniecznym będzie wydanie przepisów wykonawczych.  

W projektowanych przepisach zawarto upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

(wyrażone w projektowanym art. 145w ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.), 

art. 147zh ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, z późn. zm.), art. 124z 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, z późn. zm.) oraz art. 245l 

ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575)), Ministra Obrony Narodowej 

(wyrażone w projektowanym art. 136m ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372)) oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (wyrażone w 

art. 264l ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, z późn. zm.)) dotyczące odpowiednio określenia 

trybu przydzielania psa lub konia, trybu rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów lub koni 

wycofanych z użycia, trybu wycofywania psów lub koni z użycia, sposobu utrzymania, profilaktyki psów lub koni, 

sposobu wyżywienia, wysokości normy wyżywienia psa lub konia używanego w poszczególnych formacjach oraz 

wysokości normy wyżywienia psa lub konia wycofanego z użycia w poszczególnych formacjach, jak również 

warunków ustalania dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, trybu przyznawania, wypłacania oraz 

zwrotu ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia psa lub konia, sposobu sprawowania nadzoru oraz 

dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami i końmi oraz trybu odebrania psa lub 

konia.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się dokonania ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 



  

 
Raport z konsultacji publicznych dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 

ustaw 
 
1. Informacje ogólne 

Zgodnie z § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekty ustaw lub projekty rozporządzeń przedstawia 
się do konsultacji publicznych, w tym konsultacji z organizacjami społecznymi lub innymi zainteresowanymi 
podmiotami albo instytucjami, w celu przedstawienia ich stanowiska. Niniejszy dokument stanowi 
wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 51 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z którym organ wnioskujący 
sporządza raport z konsultacji obejmujący omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych 
i opiniowania. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projektowana ustawa została udostępniona na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Dodatkowo projekt został skierowany do 
podmiotów, które w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mogły być nim 
zainteresowane. 
 
2. Przebieg konsultacji 
W ramach konsultacji publicznych projekt został skierowany do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Związku 
Kynologicznego w Polsce i Polskiego Związku Hodowców Koni. Odpowiedź przedstawił Polski Związek 
Hodowców Koni. 
Ponadto uwagi do projektu przedstawiły następujące organizacje społeczne:  

1) Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Orzech, 
2) Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Nowym Dworze 

Mazowieckim, 
3) Sekcja Poszukiwawcza z Psami Ratowniczymi OSP w Wieprzu, 
4) Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, 
5) Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej Wałbrzych, 
6) Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 
3. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych 

Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych przedstawia załączona do 
niniejszego Raportu tabela. 

 
4. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu 
z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym 

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia go właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, 
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub 
uzgodnienia. 
 
5. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejności dokonania 
zgłoszeń albo informację o ich braku  

Nie odnotowano zgłoszeń zainteresowanych podmiotów w trybie przepisów ustawy o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 
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l.p. 
 

Podmiot zgłaszający 
 

Jednostka redakcyjna 
ustawy/uwaga  
o charakterze 

ogólnym 

 
Treść uwagi/opinii 

 

Merytoryczna ocena zasadności zgłoszonej uwagi 

 

1 Górskie Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

Uwaga  
o charakterze 

ogólnym 

W przedmiotowym projekcie ustawy 
całkowicie pominięto psy ratownicze 
pracujące w ramach podmiotów 
uprawnionych do ratownictwa 
górskiego. 
Wobec powyższego GOPR wnosi o 
dodanie w projekcie ustawy artykułu, 
na mocy którego wprowadzone 
zostaną zmiany w ustawie z dnia 18 
sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie 
i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach 
narciarskich, które będą analogiczne - 
ale jednocześnie uwzględniające 
specyfikę działania GOPR - do zmian, 
jakie planowane są w ustawach o 
Policji, o Straży Granicznej, czy o 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
bezpieczeństwie i ratownictwie w 
górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich stanowi: Podmioty 
uprawnione do wykonywania 
ratownictwa górskiego: 2) organizują i 
prowadzą szkolenia ratowników 
górskich i narciarskich oraz psów 
ratowniczych, w tym psów 
lawinowych, wraz z ich 
przewodnikami, natomiast art. 17 
stanowi, że zadania z zakresu 
ratownictwa górskiego, które 
wykonywane są na podstawie 
powierzenia realizacji zadań 
publicznych są finansowane przez 
ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych w ramach dotacji 
celowych przyznawanych z części 
budżetu państwa, której jest 
dysponentem. Wśród tych zadań 
wskazane są m.in. utrzymanie 
gotowości ratowniczej, prowadzenie 
działań ratowniczych oraz 
organizowanie i prowadzenie szkoleń 
ratowników górskich oraz psów 
ratowniczych, w tym psów 
lawinowych. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich reguluje kwestię 
możliwości finansowania organizowania i prowadzenie szkoleń 
ratowników górskich oraz psów ratowniczych, w tym psów 
lawinowych (art. 17) oraz nadawania uprawnień w zakresie 
ratownictwa z użyciem psów (art. 7 ust 1 pkt 3). Nie odnosi się 
jednak do statusu prawnego psów wykorzystywanych do 
działań ratowniczych przez podmioty uprawnione do 
wykonywania ratownictwa górskiego. Podmiotem 
uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego może 
być każdy podmiot, który uzyska zgodę ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa górskiego 
oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym.  

2 Stowarzyszenie 
Cywilnych 
Zespołów 

Ratowniczych  
z Psami STORAT 

art. 1 projektowanej 
ustawy 

W ustawie o Policji (art. 1 projektu 
nowelizacji) proponuje się dodanie 
przepisów, które jednoznacznie 
wskażą na możliwość użycia - w celu 
realizacji zadań ustawowych Policji - 
psów innych niż służbowe. 
W ocenie zgłaszającego uwagę, 
dodanie w ustawie z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
360. 956. 1610 i 2320) w art. 14 po ust. 
5b ust. 5c w brzmieniu: 
,,5c. W celu realizacji zadań 
ustawowych, o których mowa w art. 1 
ust. 2 pkt 1. 2. 3a - 4a Policja może 
używać psów służbowych lub koni 
służbowych." 
może budzić wątpliwości, co do 
możliwości wykorzystania przez 
Policję do udziału w poszukiwaniach 

Uwaga nieuwzględniona. 
Intencją projektodawcy jest uregulowanie statusu prawnego 
zwierząt służbowych będących na stanie Policji, używanych w 
celu realizacji zadań ustawowych. Projektowana regulacja nie 
zamyka możliwości współpracy Policji z innymi podmiotami 
pozapolicyjnymi posiadającymi zespoły poszukiwawczo-
ratownicze z psami w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. 
Udział powyższych zespołów w prowadzonych przez Policję 
działaniach poszukiwawczo-ratowniczych uregulowany jest 
obecnie w porozumieniach i umowach zawartych pomiędzy 
Komendantem Głównym Policji a Komendantem Głównym 
Państwowej Straży Pożarnej.  
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osób zaginionych psów innych niż 
służbowe psy Policji. Tym samym 
może budzić wątpliwość w zakresie 
korzystania przez Policję z pomocy 
zespołów ratowniczych z psami innych 
służb i cywilnych zespołów 
poszukiwawczo - ratowniczych z 
psami. 
Dodanie ww. przepisu w 
proponowanym brzmieniu, bez 
doprecyzowania w zakresie 
możliwości korzystania przez Policję z 
psów innych służb i organizacji 
wprowadzi wątpliwość, co do intencji 
ustawodawcy w tym zakresie. 

3 Stowarzyszenie 
Cywilnych 
Zespołów 

Ratowniczych  
z Psami STORAT 

art. 124 ust. 2  
pkt 3 ustawy  

o Państwowej Straży 
Pożarnej 

Doprecyzowanie definicji „inne psy” 
poprzez dodanie w art. 124 ust. 2 pkt 
3 po słowach: „przez które należy 
rozumieć psy stanowiące własność 
osoby fizycznej będącej członkiem 
podmiotu włączonego do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego lub" 
słowa: „podmiotu" i zastąpienie słowa 
„osobą" słowem „podmiotem”, a więc 
nadanie definicji brzmienia: 
„inne psy - przez które należy 
rozumieć 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 
rozporządzeniu wydanym na 
podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej, dobrane do użycia 
w Państwowej Straży Pożarnej na 
podstawie umowy cywilno-prawnej 
zawartej pomiędzy podmiotem, o 
której mowa powyżej, a jednostką 
organizacyjną Państwowej Straży 
Pożarnej, w której pies jest używany.”. 
Propozycja doprecyzowania w/w 
definicji wynika z brzmienia § 3 
rozporządzenia MSWiA z dnia 3 lipca 
2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji krajowego systemu 
ratowniczo- gaśniczego, a więc 
rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. art. 14 ust. 2 ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej. 

Uwaga zostanie uwzględniona na dalszym etapie prac 
legislacyjnych. 

4 Stowarzyszenie 
Cywilnych 
Zespołów 

Ratowniczych  
z Psami STORAT 

Uwaga  
o charakterze 

ogólnym 

Ustalenie zasad opieki nad psami 
kontraktowymi używanymi  
w Państwowej Straży Pożarnej po 
zakończeniu kontraktu analogicznie 
lub w sposób zbliżony do zasad 
określonych dla psów służbowych 
używanych w PSP. 
Zgodnie z Zasadami działań 
poszukiwawczo - ratowniczych w 
K.SRG Komendanta Głównego PSP z 
16 listopada 2016 roku pies 
kontraktowy włączony jest w limit 
etatowy psów ratowniczych SGPR, co 
uzasadnia objęcie psa kontraktowego 
zasadami zbliżonymi do zasad 
utrzymania psów służbowych nie tylko 
w czasie służby, ale też po jej 
zakończeniu. 

Uwaga uwzględniona. 
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5 Ochotnicza Straż 
Pożarna – 

Ratownictwo 
Wodne  

w Nowym Dworze 
Mazowieckim 

Uwaga  
o charakterze 

ogólnym 

W przedmiotowym projekcie w 
rozdziale 11 dotyczącym psów 
Państwowej Straży Pożarnej w ustępie 
2 punkt 3 zostały określone: inne psy - 
przez które należy rozumieć psy 
stanowiące własność osoby fizycznej 
będącej członkiem podmiotu 
włączonego do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego lub z którym 
zawarto umowę cywilno-prawną, o 
której mowa w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej, dobrane 
do użycia w Państwowej Straży 
Pożarnej na podstawie umowy 
cywilno-prawnej zawartej pomiędzy 
osobą, o której mowa powyżej, a 
jednostką organizacyjną Państwowej 
Straży Pożarnej, w której pies jest 
używany. 
Powyższe sformowanie pomimo 
logicznej trafności jest sformowaniem 
bardzo niefortunnym całkowicie źle 
oddającym obecny stan kynologii 
ratowniczej w Polsce. 
Po pierwsze psy określone jako "inne" 
przechodzą dokładnie to samo 
szkolenie i zdają te same egzaminy jak 
psy służbowe i kontraktowe PSP. 
Po drugie w chwili obecnej w Polsce 
posiadamy 38 psów ratowniczych 
specjalności gruzowiskowej z czego 12 
to psy Państwowej Straży Pożarnej (w 
tym około połowa to psy kontraktowe) 
i 83 psy specjalności terenowej z czego 
11 to psy Państwowej Straży Pożarnej 
(dane zaczerpnięte ze strony Szkoły 
Aspirantów PSP w Krakowie). Należy 
przyjąć, iż realna ilość psów 
ratowniczych w Polsce to jest około 85 
gdyż większość psów gruzowiskowych 
posiada również specjalizację 
terenową więc w obu wykazach są te 
same psy. Z tej liczby około 15 procent 
to psy PSP, a w tej grupie około 
połowa to psy kontraktowe. Psom 
kontraktowym w myśl dalszych 
zapisów projektu nie będą 
przysługiwać prawa emerytalne. A są 
w tej grupie psy biorące udział w 
misjach zagranicznych. 
Resumując w obecnym stanie ustawa 
zapewni prawa emerytalne kilku psom 
ratowniczym, a wyżywienie i opiekę 
medyczną w trakcje trwania kontraktu 
kilkunastu psom. 
Dla olbrzymiej większości psów 
ratowniczych w Polsce tym „innym” 
nie gwarantuje się żadnych świadczeń. 

Uwaga uwzględniona w zakresie psów kontraktowych 
używanych lub wycofanych z użycia po zakończeniu 
kontraktu z Państwową Strażą Pożarną.  

6 Ochotnicza Straż 
Pożarna Orzech 
Dowódca Grupy 
Poszukiwawczo-

Ratowniczej 

art. 1 projektowanej 
ustawy 

„5c. W celu realizacji zadań 
ustawowych, o których mowa w art. 1 
ust. 2 pkt 1, 2, 3a - 4a Policja może 
używać psów służbowych lub koni 
służbowych." 
Policja jest podmiotem prowadzącym 
sprawy dotyczące poszukiwania osób 
zaginionych, natomiast Państwowa 
Straż Pożarna i inne służby wykonują 
specjalistyczne czynności 
poszukiwawcze w ramach akcji 
koordynowanej i dowodzonej przez 

Uwaga nieuwzględniona. 
Intencją projektodawcy jest uregulowanie statusu prawnego 
zwierząt służbowych będących na stanie Policji, używanych w 
celu realizacji zadań ustawowych. Projektowana regulacja nie 
zamyka możliwości współpracy Policji z innymi podmiotami 
pozapolicyjnymi posiadającymi zespoły poszukiwawczo-
ratownicze z psami w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. 
Udział powyższych zespołów w prowadzonych przez Policję 
działaniach poszukiwawczo-ratowniczych uregulowany jest 
obecnie w porozumieniach i umowach zawartych pomiędzy 
Komendantem Głównym Policji a Komendantem Głównym 
Państwowej Straży Pożarnej. 
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Policję. Należy jednocześnie 
podkreślić, że fakt korzystania przez 
Policję z pomocy innych instytucji lub 
organizacji dysponujących 
specjalistycznym sprzętem nie 
oznacza, że formacja ta nie korzysta 
również z wymienionych środków, 
takich jak np. psy służbowe. 
Dotychczasowa praktyka wskazuje na 
szerokie wykorzystywanie przez 
Policję psów ratowniczych, będących 
w dyspozycji PSP, OSP, czy grup 
cywilnych. 
Językowa wykładnia proponowanego 
przepisu nie pozostawia wątpliwości 
co do tego, że Policja w nowym stanie 
prawnym będzie ograniczona do 
korzystania wyłącznie z psów 
służbowych lub koni służbowych, 
pozostających na stanie służbowym 
Policji. Mogą one być używane w 
Policji po odbyciu szkolenia 
określonego w przepisach wydanych 
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5. Z 
uzasadnienia do projektu nie wynika z 
jakiego powodu ustawodawca 
odstępuje od praktyki 
wykorzystywania (w szczególności) 
psów, pozostających w dyspozycji 
innych służb. 

7 Ochotnicza Straż 
Pożarna Orzech 
Dowódca Grupy 
Poszukiwawczo-

Ratowniczej 

art. 124t ust. 5 ustawy  
o Państwowej Straży 

Pożarnej 

Projektowany przepis zakłada 
uprawnienie opiekuna psa lub 
organizacji do otrzymywania ryczałtu z 
tytułu kosztów wyżywienia wyłącznie 
wobec jednej z trzech kategorii psów 
używanych w PSP – psów służbowych, 
nie uwzględnia ani psów 
kontraktowych, ani innych. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, że wszystkie 
trzy rodzaje psów używanych w PSP 
realizują identyczne zadania i są 
dysponowane w identycznym 
zakresie. Z drugiej strony jednak 
pamiętać należy, iż rozróżnienie 
zapewniające jedynie psom 
służbowym ryczałt wynika nie ze 
specyfiki pracy psa, a z faktu 
własności, której źródłem jest Skarb 
Państwa (jak w przypadku psów 
służbowych), a w przypadku psów 
kontraktowych i innych, właścicielem 
pozostaje osoba fizyczna. Stąd też 
należy wziąć pod rozwagę przyznanie 
opiekunom możliwości korzystania z 
ryczałtu  wszystkich trzech rodzajów 
psów używanych w PSP, ze 
stosownymi modyfikacjami dla psów 
kontraktowych i innych. Stosownie, 
wobec opiekunów psów 
kontraktowych i innych można 
rozważyć przyjęcie współczynników, w 
zależności od których realizacji będzie 
procentowo ustalana wysokość 
ryczałtu. Takimi współczynnikami 
mogą być np.: ilość lat służby psa w 
PSP, dyspozycyjność, lub inne. 
Ponadto należy podkreślić, iż, jak 
wynika z wykazu przewodników psów 
ratowniczych posiadających 
kwalifikacje zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 

Uwaga uwzględniona w zakresie psów kontraktowych 
używanych lub wycofanych z użycia po zakończeniu 
kontraktu z Państwową Strażą Pożarną. 
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r. w sprawie zwierząt 
wykorzystywanych w akcjach 
ratowniczych -specjalność 
gruzowiskowa (stan na dzień 21 
września 2020 roku) psów 
gruzowiskowych jest w sumie 38, z 
czego służbowych jest 10, a 
kontraktowych 18. Oznacza to, że 
dodanie do art. 124t.5 psów 
kontraktowych oraz innych nie 
zwiększyłoby w znacznej mierze 
nakładów budżetowych w formie 
ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia 
zwierzęcia. 
Powyższe uwagi odnoszą się 
relatywnie do art. 124u. 1. 

8 Ochotnicza Straż 
Pożarna Grupa 

Poszukiwawczo-
Ratownicza 
Wałbrzych 

art. 124t ust. 5 ustawy  
o Państwowej Straży 

Pożarnej 

Projektowany przepis zakłada 
uprawnienie opiekuna psa lub 
organizacji do otrzymywania ryczałtu z 
tytułu kosztów wyżywienia wyłącznie 
wobec jednej z trzech kategorii psów 
używanych w PSP –służbowych, nie 
uwzględnia ani psów kontraktowych, 
ani innych. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, że wszystkie trzy rodzaje 
psów używanych w PSP realizują 
identyczne zadania i są dysponowane 
w identycznym zakresie. Z drugiej 
strony jednak pamiętać należy, iż 
rozróżnienie zapewniające jedynie 
psom służbowym ryczałt wynika nie ze 
specyfiki pracy psa, a z faktu 
własności, której źródłem jest Skarb 
Państwa (jak w przypadku psów 
służbowych), a w przypadku psów 
kontraktowych i innych, właścicielem 
pozostaje osoba fizyczna. Stąd też 
należy wziąć pod rozwagę przyznanie 
opiekunom możliwości korzystania z 
ryczałtu wszystkich trzech rodzajów 
psów używanych w PSP, na zasadach 
określonych w planowanym 
Rozporządzeniu z uwzględnieniem 
czasu pełnienia służby (włączenie w 
limit etatowy psów danej SGPR PSP). 

Uwaga uwzględniona w zakresie psów kontraktowych 
używanych lub wycofanych z użycia po zakończeniu 
kontraktu z Państwową Strażą Pożarną. 

9 Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wieprzu 

Sekcja 
poszukiwawcza z 

Psami 
Ratowniczymi 

art. 1 projektowanej 
ustawy 

W art. 1 dot. ustawy o Policji 
proponujemy dodanie zapisów 
dotyczących możliwości użycia w 
działaniach poszukiwawczych psów 
innych służb i organizacji. 
Zapis: „5c. W celu realizacji zadań 
ustawowych, o których mowa w art. 1 
ust. 2 pkt 1, 2, 3a - 4a Policja może 
używać psów służbowych lub koni 
służbowych." wyklucza użycie innych 
psów niż psy służbowe, tym samym 
uniemożliwia wykorzystanie psów 
innych organizacji i służb do działań 
Policji. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Intencją projektodawcy jest uregulowanie  statusu prawnego 
zwierząt służbowych będących na stanie Policji, używanych w 
celu realizacji zadań ustawowych. Projektowana regulacja nie 
zamyka możliwości współpracy Policji z innymi podmiotami 
pozapolicyjnymi posiadającymi zespoły poszukiwawczo-
ratownicze z psami w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. 
Udział powyższych zespołów w prowadzonych przez Policję 
działaniach poszukiwawczo-ratowniczych uregulowany jest 
obecnie w porozumieniach i umowach zawartych pomiędzy 
Komendantem Głównym Policji a Komendantem Głównym 
Państwowej Straży Pożarnej. 

10 Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wieprzu 

Sekcja 
poszukiwawcza z 

Psami 
Ratowniczymi 

art. 3 projektowanej 
ustawy 

W art. 3 dotyczącym PSP nie określono 
zasad utrzymania psów 
kontraktowych po zakończeniu 
kontraktu. 
Wskazać należy, że pies kontraktowy 
w czasie obowiązywania kontraktu 
wciągnięty jest na stan PSP. Mając na 
uwadze dobrostan zwierząt 
wykorzystywanych przez PSP należy 
określić zasady utrzymania psa po 
zakończeniu kontraktu podobnie do 
zasad dotyczących psów służbowych. 

Uwaga uwzględniona.  



 

7 
 

11 Polski Związek 
Hodowców Koni 

Uwaga o charakterze 
ogólnym 

Mechanizm powierzania opiekunom 
zwierząt wycofywanych z użycia w 
poszczególnych formacjach stwarza 
możliwość właściwej opieki nad 
zwierzęciem do końca jego życia. 
Jednak możliwość powierzenia opieki 
nad zwierzęciem wycofanym z użycia 
organizacji społecznej, której 
statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt wymaga 
kompleksowego sprawdzenia 
kwalifikacji i kompetencji danej 
organizacji. 
Kluczowe jest również zapewnienie 
właściwego żywienia koni i sposobu 
karmienia koni, dostosowanego do 
potrzeb bytowych, w zależności od 
wieku, płci, stanu fizjologicznego, 
wielkości wysiłku fizycznego, sposobu 
utrzymania, warunków klimatycznych, 
stanu zdrowia i/lub wskazań lekarza 
weterynarii. 
Kolejną bardzo ważną kwestią jest 
zapewnienie właściwego poziomu 
dobrostanu, w tym możliwości 
spełnienia potrzeb behawioralnych, 
takich jak kontakty socjalne z innymi 
końmi oraz swobodny ruch na 
wybiegu czy biegalni, w celu 
zniwelowania poziomu stresu, jaki 
generuje charakter czynności 
służbowych wykonywanych przez 
konie policyjne. 

Uwaga o charakterze ogólnym, zgodna z założeniami 
projektodawcy. Brak konkretnej propozycji. 

 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I 1) 

z dnia  

w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Policji 

Na podstawie art. 145w ustawy 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. …) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego lub konia służbowego; 

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

wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia; 

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

4) sposób utrzymania, profilaktyki oraz 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, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie 

zwierzęcia; 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa 

służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia i 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; 

                                                             

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 
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8) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych 

z nadzorem nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi 

z użycia oraz 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 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji; 

10) wzory  dokumentów stosowanych w tych sprawach. 

2. Przepisy rozporządzenia dotyczące komendanta wojewódzkiego Policji stosuje się 

odpowiednio do kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajdują się 

zwierzęta służbowe. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) szkoła – szkołę policyjną, w której prowadzi się szkolenie centralne dla przewodników 

psów służbowych i szkolenie tych zwierząt; 

2) koordynator – policjanta, do którego obowiązków należy nadzór nad realizacją zadań 

związanych z używaniem psów służbowych lub koni służbowych oraz utrzymaniem psów 

służbowych, psów służbowych wycofanych z użycia lub koni służbowych, koni 

służbowych wycofanych z użycia; 

3) Policyjny Instruktor Szkolenia Psów Służbowych – policjanta posiadającego Certyfikat 

Policyjnego Instruktora Szkolenia Psów Służbowych; 

4) policyjny instruktor jeździectwa – policjanta-jeźdźca, który decyzją komendanta 

wojewódzkiego Policji wydaną na wniosek koordynatora, wyznaczony został do 

prowadzenia zajęć programowych z doskonalenia zawodowego dla policjantów-

jeźdźców, kandydatów na policjantów-jeźdźców oraz do szkolenia koni służbowych; 

5) cywilny instruktor jeździectwa – pracownika Policji lub osobę, z którą zawarto umowę 

cywilnoprawną, posiadających niezbędną wiedzę do prowadzenia zajęć programowych 

z doskonalenia zawodowego dla policjantów-jeźdźców, kandydatów na policjantów-

jeźdźców oraz do szkolenia koni służbowych;  

6) organizacja – organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt.  

Rozdział 2 

Tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego lub konia służbowego  

§ 3. 1. Psa służbowego lub konia służbowego przydziela się opiekunowi.  
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2. Koń służbowy może być przydzielony pod opiekę równocześnie 2 policjantom. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajdują się psy służbowe 

lub konie służbowe, powołuje komisję w sprawie przydzielenia psa służbowego lub konia 

służbowego, zwaną dalej „komisją przydzielającą”. 

4. W skład komisjiprzydzielającej wchodzą: 

1) koordynator, który jest przewodniczącym komisji; 

2) inne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji; 

3) lekarz weterynarii. 

5. Z prac komisji przydzielającej sporządza się protokół przydzielenia psa lub konia 

służbowego, który zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej Policji. Wzór protokołu 

przydzielenia psa lub konia służbowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

Rozdział 3 

Tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami  psów służbowych lub 

koni służbowych wycofanych z użycia  

§ 4. 1. W przypadku złożenia przez dotychczasowego opiekuna psa służbowego lub konia 

służbowego pisemnej deklaracji woli sprawowania opieki nad zwierzęciem służbowym 

wycofanym z użycia, koordynator z jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje 

się pies służbowy lub koń służbowy, przeprowadza z dotychczasowym opiekunem zwierzęcia 

rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej koordynator sporządza notatkę służbową, 

w której zawiera opis możliwości zapewnienia prawidłowego utrzymania psa służbowego 

wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia przez dotychczasowego 

opiekuna zwierzęcia wraz z wnioskami.  

3. Notatkę służbową, o której mowa w ust. 2, koordynator przedkłada do akceptacji 

kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się pies służbowy lub 

koń służbowy. 

4. Decyzję o powierzeniu psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego 

wycofanego z użycia dotychczasowemu opiekunowi zwierzęcia podejmuje kierownik 

jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się pies służbowy lub koń służbowy.  

§ 5. 1. Podczas rekrutacji koordynator z jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie 

znajduje się pies służbowy lub koń służbowy, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną 
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z kandydatem na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego 

wycofanego z użycia.  

3. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej koordynator sporządza notatkę służbową, 

w której zawiera ocenę kompetencji kandydata na opiekuna psa służbowego wycofanego 

z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia wraz z wnioskami, uwzględniającą 

w szczególności:  

1) posiadanie odpowiednich umiejętności w opiekowaniu się psem służbowego lub koniem 

służbowym; 

2) posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu żywienia psa służbowego lub konia służbowego; 

3) możliwość zapewnienia prawidłowego utrzymania psa służbowego lub konia 

służbowego. 

4. Notatkę służbową koordynator przedkłada do akceptacji kierownikowi jednostki 

organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się pies służbowy lub koń służbowy.  

5. Decyzję o wyborze opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia na podstawie notatki z rozmowy kwalifikacyjnej, podejmuje 

kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się pies służbowy lub koń 

służbowy. 

6. Wzór protokołu powierzenia opiekunowi lub organizacji psa/konia służbowego 

wycofanego z użycia jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

Rozdział 4 

Tryb wycofywania z użycia psa służbowego lub konia służbowego  

§ 6. 1. Komisję w sprawie wycofania psa służbowego lub konia służbowego z użycia, 

zwaną dalej „komisją wycofującą” powołuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na 

której stanie znajduje się pies służbowy lub koń służbowy. Z prac komisji wycofującej 

sporządza się protokół wycofania psa służbowego z użycia lub protokół wycofania konia 

służbowego z użycia, których wzory są określone odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do 

rozporządzenia.  

2. W skład komisji wycofującej wchodzą: 

1) koordynator; 

2) lekarz weterynarii – w przypadku gdy przesłanką wycofania psa służbowego lub konia 

służbowego z użycia jest jego stan chorobowy; 
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3) inne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na której 

stanie znajduje się pies służbowy lub koń służbowy. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się pies służbowy 

lub koń służbowy podejmuje decyzję o sposobie wycofania z użycia psa służbowego lub konia 

służbowego, a także zatwierdza protokół wycofania psa służbowego z użycia lub protokół 

wycofania konia służbowego z użycia.  

4. Protokół wycofania psa służbowego z użycia lub protokół wycofania konia służbowego 

z użycia mogą zawierać wniosek o:  

1) możliwość sprawowania opieki nad psem służbowym w miejscu zamieszkania kandydata 

na opiekuna; 

2) możliwość pozostawienia psa służbowego w bazie kojcowej na terenie jednostki 

organizacyjnej Policji, na której jest stanie lub na terenie innej jednostki organizacyjnej 

Policji wskazanej przez Komendanta Głównego Policji; 

3) możliwość sprawowania opieki nad koniem służbowym w miejscu wskazanym przez 

kandydata na opiekuna; 

4) możliwość pozostawienia konia służbowego w dotychczasowej jednostce organizacyjnej 

Policji, na której jest stanie lub innej jednostce organizacyjnej Policji wskazanej przez 

Komendanta Głównego Policji;  

5) możliwość powierzenia opieki nad psem służbowym lub koniem służbowym organizacji; 

6) konieczność bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 

5. Koni służbowych wycofanych z użycia nie przeznacza się na ubój. 

6. W przypadku braku możliwości wyłonienia w drodze rekrutacji opiekuna psa 

służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia komisja 

wycofująca występuje z wnioskiem o pozostawienie psa służbowego lub konia służbowego 

w dotychczasowej jednostce organizacyjnej Policji lub o przekazanie zwierzęcia do jednostki 

organizacyjnej Policji wskazanej przez Komendanta Głównego Policji. 

7. Po zatwierdzeniu protokołu wycofania psa służbowego z użycia lub protokół wycofania 

konia służbowego z użycia przekazanie psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 15 

dni.  
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Rozdział 5 

Sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, koni służbowych, 

psów służbowych wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia  

§ 7. 1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia poddaje się: 

1) obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie; 

2) innym szczepieniom ochronnym; 

3) okresowym badaniom weterynaryjnym – nie rzadziej niż dwa razy do roku; 

4) kwartalnym odrobaczeniom zwalczającym endopasożyty i ektopasożyty; 

5) innym zabiegom profilaktycznym – według wskazań lekarza weterynarii. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje lekarz weterynarii będący 

pracownikiem Policji lub lekarz weterynarii, z którym jednostka organizacyjna Policji 

podpisała umowę na świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych.  

§ 8. 1. Konia służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia poddaje się: 

1) obowiązkowym odrobaczeniom oraz szczepieniom przeciwko wściekliźnie, grypie, 

tężcowi, grzybicom i schorzeniom wywoływanym przez herpeswirusy; 

2) okresowym badaniom weterynaryjnym – nie rzadziej niż 2 razy do roku; 

3) innym zabiegom profilaktycznym zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii; 

4) rozczyszczaniu kopyt co 6 do 8 tygodni lub częściej, jeśli jest taka potrzeba; 

5) podkuwania kopyt co 6 do 8 tygodni lub częściej, jeśli jest taka potrzeba. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 13, wykonuje lekarz weterynarii, będący 

pracownikiem Policji lub lekarz weterynarii, z którym jednostka organizacyjna Policji 

podpisała umowę na świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych.   

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, wykonuje podkuwacz, będący 

pracownikiem Policji lub podkuwacz, z którym jednostka organizacyjna Policji podpisała 

umowę na świadczenie usług profilaktyczno-podkuwniczych. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie wykonuje się u konia służbowego 

wycofanego z użycia, chyba, że lekarz weterynarii zaleci inaczej. 

§ 9. 1. Psa służbowego utrzymuje się: 

1) na terenie jednostki organizacyjnej Policji; 

2) w miejscu zamieszkania przewodnika; 

3) na innym terenie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji. 

2. Psa służbowego wycofanego z użycia utrzymuje się: 
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1) w miejscu zamieszkania opiekuna; 

2) na terenie jednostki organizacyjnej Policji, na której jest stanie lub na terenie innej 

jednostki organizacyjnej Policji wskazanej przez Komendanta Głównego Policji; 

3) w miejscu prowadzenia działalności przez organizację. 

3. Lokalizacja oraz parametry techniczne pomieszczeń dla psów służbowych powinny 

spełniać normy zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638).  

4. Lokalizacja oraz parametry techniczne pomieszczeń dla psów wycofanych z użycia 

powinny spełniać normy zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

5. Pomieszczenia stałe, o których mowa 6 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 i 3 oraz pojazdy służące 

do transportu psów służbowych, psów służbowych wycofanych z użycia muszą być stale 

utrzymywane w czystości oraz poddawane dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji przynajmniej 

raz na kwartał oraz każdorazowo w razie potrzeby. 

6. Środek transportu przeznaczony do przewozu psa służbowego lub psa służbowego 

wycofanego z użycia musi mu zapewniać dostateczną wymianę powietrza oraz bezpieczeństwo 

podczas transportu.  

7. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia przewozi się w sposób 

umożliwiający przyjęcie mu swobodnej pozycji ciała oraz swobodne obracanie się. 

§ 10. 1. Konia służbowego utrzymuje się w stajni należącej do Policji lub w obiekcie 

nienależącym do Policji. 

2. Konia służbowego wycofanego z użycia utrzymuje się: 

1) w stajni wskazanej przez opiekuna; 

2) w dotychczasowej jednostce organizacyjnej Policji, na której jest stanie lub innej 

jednostce organizacyjnej Policji wskazanej przez Komendanta Głównego Policji; 

3) w miejscu prowadzenia działalności przez organizację. 

3. Stajnie oraz obiekty, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą spełniać warunki techniczne 

i sanitarne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

4. Stajnie, budynki gospodarskie i ich wyposażenie oraz specjalistyczne środki transportu 

przeznaczone do transportu koni służbowych lub koni służbowych wycofanych z użycia są 

utrzymywane w czystości oraz poddawane dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji przynajmniej 

raz na kwartał oraz każdorazowo w razie potrzeby. 
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5. Konia służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia transportuje się 

w indywidualnych boksach lub w środkach transportu wyposażonych w przegrody 

umożliwiające mu przebywanie w naturalnej pozycji stojącej, zapewniające bezpieczeństwo 

konia służbowego, konia służbowego wycofanego z użycia.  

6. Środek transportu przeznaczony do przewozu konia służbowego lub konia wycofanych 

z użycia musi mu zapewniać dostateczną wymianę powietrza oraz być wyposażony 

w antypoślizgową podłogę.  

Rozdział 6 

Sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego i konia służbowego 

oraz normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego 

wycofanego z użycia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie 

zwierzęcia  

§ 11. 1. Za zakup karmy i prawidłowe żywienie psa służbowego lub psa służbowego 

wycofanego z użycia odpowiada jego opiekun.  

2. Pies służbowy lub pies służbowy wycofany z użycia żywiony jest wysokogatunkową, 

pełnowartościową suchą karmą, dostosowaną do wieku psa i stwierdzonego weterynaryjnie 

jego stanu zdrowia lub według wskazań lekarza weterynarii. 

3. Opiekun przedkłada na żądanie koordynatora potwierdzenie jakości karmy podawanej 

psu służbowemu lub psu służbowemu wycofanemu z użycia. 

4. Norma wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia 

zapewnia pokrycie dziennego zapotrzebowania energetycznego zwierzęcia. Normy 

zapotrzebowania energetycznego będące podstawą do obliczenia normy wyżywienia psa 

służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia są określone w załączniku nr 2. 

5. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego stanowi równowartość 

normy wyżywienia i wynosi:  

1) dla psa służbowego o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 13 zł, 

b) w okresie zimowym – 16 zł; 

2) dla psa służbowego o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 9 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł. 
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6. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego wycofanego z użycia 

stanowi równowartość normy wyżywienia i wynosi: 

1) dla psa służbowego o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 10 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł; 

2) dla psa służbowego o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 7 zł, 

b) w okresie zimowym – 10 zł. 

7. Komendant wojewódzki Policji może zwiększyć stawkę, o której mowa w ust. 5 i 6, 

dla psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia w podległych mu jednostkach 

organizacyjnych Policji, na wniosek lekarza weterynarii. 

8. Wskazania, o których mowa w ust. 7, zatwierdza komendant wojewódzki Policji.  

9. Psu służbowemu lub psu służbowemu wycofanemu z użycia zaleca się podawanie 

dodatków do wyżywienia, szczególnie w postaci dedykowanych olei oraz karm mięsnych 

mających na celu zwiększenie wydolności i odporności organizmu.  

10. Okres zimowy jest to czas liczony od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.  

§ 12. 1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia zaleca się żywić dwa 

razy dziennie o stałej porze, zachowując podział 1/3 dawki pokarmowej rano oraz 2/3 dawki 

pokarmowej wieczorem, o ile lekarz weterynarii nie zaleci inaczej. 

2. Jeżeli pora karmienia psa służbowego koliduje z czasem pełnienia służby, opiekun 

obowiązany jest nakarmić psa służbowego w innym dogodnym momencie. 

3. Pies służbowego lub pies służbowego wycofany z użycia w Policji musi mieć stały 

dostęp do czystej i świeżej wody. 

§ 13. 1. Normy wyżywienia konia służbowego i konia służbowego wycofanego z użycia 

są określone w załączniku nr 3. 

2. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie konia służbowego stanowi równowartość 

normy wyżywienia i wynosi 30 zł. 

3. Norma wyżywienia konia służbowego wycofanego z użycia stanowi 75% normy 

wyżywienia konia służbowego. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie konia służbowego 

wycofanego z użycia wynosi 23 zł. 
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3. Komendant wojewódzki Policji, może zwiększyć stawkę, o której mowa w ust. 2 i 3, 

dla koni służbowych lub koni służbowych wycofanych z użycia w podległych mu jednostkach 

organizacyjnych Policji, na wniosek lekarza weterynarii. 

4. Żywienie konia służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia odbywa się 

minimum dwa razy na dobę paszą objętościową i treściwą, uzupełnionymi o dodatki paszowe 

dostosowane do kondycji i wieku konia. 

5. Jeżeli pora karmienia konia służbowego koliduje z czasem pełnienia służby, opiekun 

obowiązany jest nakarmić konia służbowego w innym dogodnym momencie. 

6. Koń służbowy lub koń służbowy wycofany z użycia musi mieć stały dostęp do czystej 

i świeżej wody. 

7. Koniom służbowym wycofanym z użycia należy zapewnić możliwość codziennego 

korzystania z pastwisk.  

Rozdział 7 

Tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa 

służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia oraz konia 

służbowego wycofanego z użycia  

§ 14. 1. Ryczałt z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia, oblicza się jako iloczyn dni w danym miesiącu kalendarzowym i normy 

wyżywienia, o której mowa odpowiednio w § 8 ust. 5 i 6, z zastrzeżeniem § 8 ust. 7, wypłacany 

w dniu rozpoczęcia żywienia zwierzęcia. 

2. Ryczałt z tytułu kosztów wyżywienia konia służbowego, konia służbowego 

wycofanego z użycia, oblicza się jako iloczyn dni w danym miesiącu kalendarzowym i dziennej 

stawki pieniężnej, o której mowa odpowiednio w § 13 ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4, 

wypłacany w dniu rozpoczęcia żywienia zwierzęcia. 

3. Ryczałt z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego, psa służbowego wycofanego 

z użycia, konia służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia, podlega 

proporcjonalnemu zwrotowi przez opiekuna psa służbowego lub konia służbowego, psa 

służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia lub organizację, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Zwrot ten powinien nastąpić 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni.  
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Rozdział 8 

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  

§ 15. 1. Koszty zabiegów profilaktycznych i koszty leczenia, w tym koszty lekarstw 

przeznaczonych dla psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia 

lub konia służbowego wycofanego z użycia pokrywa się w terminie określonym w fakturze.  

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej 

Policji, na której stanie znajduje się pies służbowy lub koń służbowy, pies służbowy wycofany 

z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia.  

Rozdział 9 

Sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi 

wycofanymi z użycia oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia  

§ 16. 1. Komendant wojewódzki Policji wyznacza policjanta lub pracownika, który 

odpowiedzialny jest w szczególności za przeprowadzanie kontroli warunków utrzymania psów 

służbowych, koni służbowych, psów  służbowych wycofanych z użycia oraz koni służbowych 

wycofanych z użycia – co najmniej raz na pół roku i każdorazowo w przypadku zmiany stałego 

miejsca przebywania, chowu zwierzęcia. 

2. Policjant lub pracownik, o którym mowa w ust. 1, podczas przeprowadzania kontroli 

warunków utrzymania psów służbowych, koni służbowych, psów służbowych wycofanych z 

użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia, jest odpowiedzialny w szczególności za:  

1) przeprowadzenie przeglądu ogólnego stanu zdrowia, kondycji i pielęgnacji zwierzęcia; 

2) sprawdzenie jakości podawanej karmy lub paszy zwierzęciu; 

3) sprawdzenie poddawania zwierzęcia w terminie obowiązkowym szczepieniom oraz 

innym zabiegom zleconym przez lekarza weterynarii.   

3.Osobą, o której mowa w ust. 1, może być w szczególności:  

1) koordynator; 

2) biegły z zakresu badań osmologicznych w laboratorium kryminalistycznym komendy 

wojewódzkiej Policji. 
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4. Przy przeprowadzaniu kontroli warunków utrzymania psa służbowego lub konia 

służbowego, psa służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia oprócz policjanta lub 

pracownika, o którym mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć: 

1) lekarz weterynarii; 

2) przewodnik psa służbowego lub policjant-jeździec; 

3) Policyjny Instruktor Szkolenia Psów Służbowych, policyjny instruktor jeździectwa lub 

cywilny instruktor jeździectwa. 

5. Z przeprowadzenia kontroli warunków utrzymania psa służbowego, konia służbowego, 

psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia policjant lub 

pracownik, o którym mowa w ust. 1, sporządza notatkę służbową. 

Rozdział 10  

Tryb odbierania psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego 

z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji  

§ 17. 1. Komisję w sprawie odebrania opiekunowi lub organizacji psa służbowego, konia 

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

zwaną dalej „komisją odbierającą” powołuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na 

której stanie znajduje się zwierzę. 

2. W skład komisji odbierającej wchodzą: 

1) koordynator; 

2) lekarz weterynarii; 

3) inne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, na której 

stanie znajduje się pies służbowy, koń służbowy, pies służbowy wycofany z użycia lub 

koń służbowy wycofany z użycia. 

3. Z czynności odebrania psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia, sporządza się protokół 

odebrania opiekunowi psa służbowego lub konia służbowego lub opiekunowi, organizacji psa 

służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia, który zatwierdza 

kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę. Wzór 

protokołu jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.  
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Rozdział 11 

Przepis końcowy 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … . 

 

MINISTER  

SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI 
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Załączniki  

do rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia   (poz.     ) 

Załącznik nr 1  

„WZÓR”  

„ZATWIERDZAM"  

.............................................  
..................................... 

                    (miejscowość, data)  

PROTOKÓŁ 

PRZYDZIELENIA PSA LUB KONIA* SŁUŻBOWEGO 

W dniu ........................ r., zgodnie z decyzją: ..................................... nr .............. z dnia ......................... r., 

(nazwa i numer dokumentu) 

komisja w składzie:  

Przewodniczący:   ............................................................................................................................. ...............  

Członkowie:   ............................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...............  

............................................................................................................................................  

przydzieliła psa/konia* służbowego o nazwie: ....................................,  nr ewidencyjny*....................................., 

kod transpondera*.........................................................., rasy: .............................. maści*: ..................................., 

kategorii* ................................................... nr identyfikacyjny/UELN: .................................................................,   

opiekunowi ..............................................................................................................................................................,  

(stopień, imię i nazwisko, ID kadrowy, jednostka organizacyjnej Policji, inne dane)* 

1. Uzasadnienie: ............................................................................................................ ...........................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

2. Uwagi dotyczące stanu zdrowia, higieny i utrzymania psa/konia* służbowego: ................................................ 

...................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................................... 

3. Przekazany sprzęt i dokumentacja psa/konia* służbowego: ................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................................

................................................................................................................................................................................... 

..................................................  
         (czytelny podpis opiekuna)  

Podpisy komisji:  
Członkowie:          Przewodniczący:  

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

………………………………….  

………………………………….  

Wykonano w …… egz.  
Rozesłano wg rozdzielnika  
*Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik nr 2 

TABELA I 

Normy zapotrzebowania energetycznego dla psa służbowego  

 DZE - dzienne zapotrzebowanie energetyczne psa służbowego 

Masa psa [kg] DZE [kcal] Masa psa [kg] DZE [kcal] Masa psa [kg] DZE [kcal] 

5 449 26 1518 47 2376 

6 502 27 1571 48 2402 

7 568 28 1610 49 2442 

8 634 29 1650 50 2482 

9 686 30 1690 51 2521 

10 739 31 1729 52 2561 

11 792 32 1782 53 2587 

12 858 33 1822 54 2640 

13 911 34 1861 55 2666 

14 950 35 1901 56 2706 

15 1003 36 1940 57 2746 

16 1056 37 1980 58 2772 

17 1109 38 2020 59 2812 

18 1148 39 2060 60 2851 

19 1201 40 2099 61 2878 

20 1254 41 2138 62 2917 

21 1294 42 2178 63 2957 

22 1346 43 2218 64 2983 

23 1426 44 2257 65 3023 

24 1431 45 2297 - - 

25 1478 46 2336 - - 

 

 

 

 

 



– 16 – 

 

TABELA II 

Normy zapotrzebowania energetycznego dla psa służbowego wycofanego z użycia 

 DZE - dzienne zapotrzebowanie energetyczne psa służbowego wycofanego z użycia 

Masa psa [kg] DZE [kcal] Masa psa [kg] DZE [kcal] Masa psa [kg] DZE [kcal] 

5 408 26 1380 47 2160 

6 456 27 1428 48 2184 

7 516 28 1464 49 2220 

8 576 29 1500 50 2256 

9 624 30 1536 51 2292 

10 672 31 1572 52 2328 

11 720 32 1620 53 2352 

12 780 33 1656 54 2400 

13 828 34 1692 55 2424 

14 864 35 1728 56 2460 

15 912 36 1764 57 2496 

16 960 37 1800 58 2520 

17 1008 38 1836 59 2556 

18 1044 39 1872 60 2592 

19 1092 40 1908 61 2616 

20 1140 41 1944 62 2652 

21 1176 42 1980 63 2688 

22 1224 43 2016 64 2712 

23 1260 44 2052 65 2748 

24 1296 45 2088 - - 

25 1344 46 2124 - - 
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Załącznik nr 3 

TABELA I 

Norma wyżywienia konia służbowego  

(dziennie w gramach) 

Lp. Nazwa artykułu Ilość dzienna w gramach 

1. 

 

 Otręby pszenne  2.000 

 

2. 

 

 Siemię lniane  100 

 

3. 

 

 Marchew  1000 

 

4. 
 

 Sól lizawka 
 

 30 
 

5. 

 

 Owies 

 

 10.000 

6. 
 

 Siano 
 

 12.000 
 

7. 

 

 Słoma 

 

 8.000 

 

8. 
 

 Mieszanki pełnoporcjowe 
 

 500 
 

9. 

 

 Dodatki paszowe 

 

 Według potrzeb 

 

TABELA II 

Norma wyżywienia konia służbowego wycofanego z użycia 

(dziennie w gramach) 

Lp. Nazwa artykułu Ilość dzienna w gramach 

1. 

 

 Otręby pszenne 

 

 1.000 

 

2. 
 

 Siemię lniane 
 

 50 
 

3. 

 

 Marchew 

 

 1000 

 

4. 
 

 Sól lizawka 
 

 30 
 

5. 

 

 Owies 

 

7.500 

 

6. 
 

 Siano 
 

 8.000 
 

7. 

 

 Słoma 

 

 8.000 

 

8. 
 

 Mieszanki pełnoporcjowe 
 

 Według potrzeb 
 

9. 

 

 Dodatki paszowe 

 

 Według potrzeb 
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Załącznik nr 4 

„WZÓR”  

„ZATWIERDZAM"  

.............................................  

..................................... 
                (miejscowość, data)  

 

PROTOKÓŁ 

POWIERZENIA OPIEKUNOWI LUB ORGANIZACJI PSA LUB KONIA*SŁUZBOWEGO 

WYCOFANEGO Z UŻYCIA  

 

 

W dniu ................................ r. powierzono psa/konia* służbowego wycofanego z użycia o nazwie: ...................,  

nr ewidencyjny*..............................., kod transpondera*........................................., rasy: ........... .........................., 

maści*: ........................................................., kategorii* …...................................................................................., 

nr identyfikacyjny/UELN: .......................................................................................................................................,   

opiekunowi ..............................................................................................................................................................,  

(stopień, imię i nazwisko, ID kadrowy, jednostka organizacyjnej Policji, inne dane*) 
 

1. Uzasadnienie: ............................................................................................................ ...........................................  

............................................................................................................................. ......................................................  

...................................................................................................................................................................................  

2. Uwagi dotyczące stanu zdrowia, higieny i utrzymania psa/konia* służbowego wycofanego z użycia: ............. 

...................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

3. Przekazany sprzęt i dokumentacja psa/konia* służbowego wycofanego z użycia: ............................................. 

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................... 

4. Miejsce przebywania psa/konia* służbowego wycofanego z użycia: .................................................................  

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................... 

 

 
 

..................................................  
               (czytelny podpis opiekuna)  
 

 
 

Wykonano w …… egz.  

Rozesłano wg rozdzielnika  
 

* Niewłaściwe skreślić. 

 

 



– 19 – 

 

Załącznik nr 5 

„WZÓR” 

„ZATWIERDZAM”         

………………………… 

 

 

PROTOKÓŁ 

WYCOFANIA PSA SŁUŻBOWEGO Z UŻYCIA 

Zgodnie z decyzją ………………………………………………….. nr ………………..…….. z dnia …….……………. r. 

(nazwa i numer dokumentu) 

komisja w składzie:  

1. Przewodniczący: ………………………………………………………………….……………………………………. 

2. Członkowie:  ………………………………………………………………….……………………………………. 

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

z dniem: ……………………………………………………………….. wycofała psa służbowego z użycia,  

kategorii: …………………………………………………………………………….….…………………………..……………., 

o nazwie: …………………………………………, nr ewidencyjny: ..………….….…………………………….……….…, 

rasy: …………………………………….………., nr identyfikacyjny: …….…….…….………..………………………….., 

data urodzenia*:………………………………, będącego na stanie: ……………..……………………..……………..…, 

           (jednostka organizacyjna Policji) 

dotychczas znajdującego się pod opieką: …………..……………………………….……………………………………., 

                                                                         (stopień, imię i nazwisko, ID kadrowy*) 

Data rozpoczęcia szkolenia psa służbowego: …………………………………………………..……………………….. 

1. Przyczyna wycofania psa służbowego z użycia: 

(należy wskazać przyczynę prawną oraz faktyczną wycofania psa służbowego z użycia w Policji) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Wnioski komisji: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Podpisy komisji: 

  

Członkowie:               Przewodniczący: 

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

……………………………… 

……………………………… 

 

 

Wykonano w ...... egz. 
Rozesłano wg rozdzielnika 
 
* Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik nr 6 

 

"ZATWIERDZAM"      „WZÓR” 

 

............................................ 

 
PROTOKÓŁ 

WYCOFANIA KONIA SŁUŻBOWEGO Z UŻYCIA  

Zgodnie z decyzją ..............................................................nr .................. z dnia ………......... r., komisja w składzie: 

  (nazwa i numer dokumentu) 
 

1. Przewodniczący ......................................................................................................................................................... 

2. Członkowie ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 
wycofała konia służbowego z użycia z dniem: ................................., o nazwie: .........................................................., 

nr identyfikacyjny/UELN*: ..................................................................., kod transpondera: ...........................................,  

rasy: ................................................................................., maści: ................................................................................................,  

w wieku/urodzonego*.................................., nabytego do Policji ............................................. będącego na stanie: 
                (data nabycia konia służbowego) 

............................................................................................................................................................................................................. 

(nazwa jednostki organizacyjnej Policji) 
 

dotychczas znajdującego się pod opieką: ............................................................................................................................ 
        (stopień, imię i nazwisko opiekuna, ID kadrowy) 
 
1. Przyczyny wycofania konia służbowego z użycia: 

(należy wskazać przyczynę prawną oraz faktyczną wycofania konia służbowego z użycia w Policji) 
.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 
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2. Wnioski komisji: 
...................................................................................................................................................................... ............... 

..................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................ 

 

 
 

 

 Podpisy komisji: 

Członkowie:  Przewodniczący: 
..................................................        .................................... 

.................................................. 

.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w ...... egz. 
Rozesłano wg rozdzielnika 
 
* Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik nr 7 

„ZATWIERDZAM”        „WZÓR” 

………………………… 

PROTOKÓŁ 

ODEBRANIA OPIEKUNOWI PSA LUB KONIA* SŁUŻBOWEGO LUB  

OPIEKUNOWI, ORGANIZACJI PSA LUB KONIA* SŁUŻBOWEGO WYCOFANEGO Z UŻYCIA 

W dniu ........................ r., zgodnie z decyzją: ................................................. nr .................................. z dnia ......................... r., 

(nazwa i numer dokumentu) 

komisja w składzie: 

1. Przewodniczący  …..………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Członkowie        …………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

dokonała odebrania psa/konia* służbowego lub psa/konia* służbowego wycofanego z użycia 

o nazwie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…....                                     

nr ewidencyjny* ………..……………… kod transpondera* …………………………………………………………………….... 

rasy: ………………………………, maści*: ………………, nr identyfikacyjny/UELN* ………………………………………. 

Opiekunowi: …………………………………… z miejsca przebywania:  ……………………………………….......................... 

     (stopień, imię i nazwisko, ID kadrowy, jednostka organizacyjna Policji, inne dane*)     (dotychczasowy adres przebywania psa/konia*) 

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

 

i przekazała nowemu opiekunowi: ………………………………………… do miejsca przebywania: ……………………… 

                                                                            (stopień, imię i nazwisko, ID kadrowy, jednostka organizacyjna Policji, inne dane)                                                           (nowy adres przebywania psa/konia*) 

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

Przyczyna odebrania psa/konia* służbowego lub psa/konia* służbowego wycofanego z użycia oraz inne uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

Przekazana dokumentacja*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

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

 (podpis opiekuna oddającego psa/konia*) (podpis opiekuna przyjmującego psa/konia*) 

 

Podpisy komisji: 

  Członkowie        Przewodniczący 

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

 ……………………………… 

 

Wykonano w ……… egz. 

Rozesłano wg rozdzielnika. 

*Niewłaściwe skreślić. 
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UZASADNIENIE 

 Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 145w 

ustawy 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. …) dodanego na mocy art. 1 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. ………..). Zgodnie z upoważnieniem ustawowym minister właściwy do spraw wewnętrznych 

określi w drodze rozporządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego lub konia służbowego, 

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

lub koni służbowych wycofanych z użycia, 

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

4) sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, koni służbowych, psów służbo-

wych wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia, 

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

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

również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego, 

konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia oraz konia służbowego wycofanego z uży-

cia, 

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 wy-

cofanego z użycia,  

8) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzo-

rem nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia oraz 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 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

10) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych z użyciem psa 

służbowego lub konia służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem oraz racjonalne wydatkowanie 

środków finansowych, zapewnienie prawidłowego dokumentowania realizowanych czynności, oraz to, że 

wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie zwierząt jest uzależniona od wagi, okresu roku i wyko-

nywanych zadań przez psa służbowego, okresu roku i wykonywanych zadań przez konia służbowego, oraz 

że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 35 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2207).”. 

Projektowane rozporządzenie szczegółowo reguluje materię statusu zwierząt używanych w Policji, jak 

również wycofanych z użycia w Policji. 
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W projektowanym § 2 rozporządzenia wprowadzono definicje terminów, którymi się ono posługuje. 

W § 3 projektu rozporządzenia unormowano tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego lub konia 

służbowego. 

Projektowane przepisy § 4 i 5 realizują upoważnienie ustawowe w zakresie określenia trybu rekrutacji 

kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami  psów służbowych lub koni służbowych wycofanych z użycia. 

Określono sposób prowadzenia rekrutacji kandydatów, a także wskazano kolejność postępowania w przypadku 

braku możliwości powierzenia zwierzęcia dotychczasowemu opiekunowi. Wskazano na możliwość powierzenia 

opieki nad zwierzęciem organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

W § 6 projektu określono tryb wycofywania z użycia psa służbowego lub konia służbowego. 

Sprecyzowano, kto powołuje komisję w sprawie wycofania psa służbowego lub konia służbowego, a także 

wskazano skład tej komisji. Ponadto określono treść protokołu wycofania psa służbowego lub konia służbowego 

z użycia. Wskazano, iż decyzję o wycofaniu z użycia zwierzęcia każdorazowo podejmuje kierownik jednostki 

organizacyjnej Policji, na którego stanie znajduje się zwierzę. 

W §7 projektu wskazano jakim zabiegom profilaktycznym poddaje się psa służbowego lub psa 

służbowego wycofanego z użycia.  

W § 8 projektu wskazano jakim zabiegom profilaktycznym poddaje się konia służbowego lub konia 

służbowego wycofanego z użycia, a także określono przypadki, w których zabiegi te wykonuje lekarz 

weterynarii. Ponadto wskazano, iż zabieg profilaktyczno-podkuwniczy wykonuje podkuwacz, który może być 

pracownikiem Policji.  

W § 9 uregulowano miejsce utrzymywania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, 

a także wskazano na konieczność spełnienia norm zawartych we wskazanych przepisach w przypadku lokalizacji 

oraz parametrów technicznych pomieszczeń dla psów służbowych. W przypadku psów służbowych wycofanych 

z użycia wskazano także, iż lokalizacja i parametry techniczne pomieszczeń dla psów służbowych wycofanych 

z użycia powinny spełniać normy zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2020 r., poz. 638). Ponadto, wprowadzono konieczność 

utrzymywania pomieszczeń stałych oraz pojazdów służących do transportu psów służbowych w stałej czystości 

oraz określono częstotliwość przeprowadzania czynności związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją. 

Dodatkowo, określono sposób transportu psów służbowych. 

W § 10 projektu określono miejsce utrzymywania koni służbowych, koni służbowych wycofanych 

z użycia, a także wskazano na konieczność spełnienia norm zawartych we wskazanych przepisach w przypadku 

stajni własnych Policji i obiektów nienależących do Policji. Ponadto, wprowadzono konieczność utrzymywania 

stajni, budynków gospodarskich oraz specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do transportu koni 

służbowych w stałej czystości oraz określono częstotliwość przeprowadzania czynności związanych 

z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją. Dodatkowo, określono sposób transportu koni służbowych.  

Projektowane przepisy § 11–13 rozporządzenia realizują upoważnienie ustawowe w zakresie sposobu 

wyżywienia, wysokości normy wyżywienia psa służbowego i konia służbowego oraz normy wyżywienia psa 

służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia, jak również wysokości dziennej 

stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia. 

W § 11 i 12 projektu wskazano opiekuna, jako osobę odpowiedzialną za zakup karmy i prawidłowe 

żywienie psa służbowego. Ponadto, określono normy wyżywienia psa służbowego oraz psa służbowego 
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wycofanego z użycia, a także określono sposób żywienia psa służbowego. Dodatkowo przewidziana została 

możliwość zwiększenia dziennej stawki na wyżywienie psa służbowego lub psa służbowego wycofanego 

z użycia przez właściwego komendanta wojewódzkiego/Stołecznego Policji, na wniosek lekarza weterynarii. 

W § 13 projektu ustalono wysokość dziennej stawki pieniężnej normy wyżywienia konia służbowego 

lub konia służbowego wycofanego z użycia oraz określono sposób jego żywienia. Ponadto przewidziano 

możliwość zwiększenia dziennej stawki pieniężnej przez właściwego komendanta wojewódzkiego/Stołecznego 

Policji na wyżywienie konia służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia.   

Projektowany przepis § 14 rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego  

w zakresie trybu przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego, 

konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia oraz konia służbowego wycofanego z użycia. 

Dodatkowo, wskazano termin i sposób zwrotu ryczałtu przez opiekuna zwierzęcia lub organizację.  

W § 15 projektu wskazano 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. Określono termin płatności za powyższe usługi realizowane w związku z 

przeprowadzonymi usługami lekarsko-weterynaryjnymi lub profilaktyczno-podkuwniczymi.  

Projektowane przepisy § 16 stanowią realizację upoważnienia ustawowego w zakresie sposobu 

sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami 

służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia oraz końmi służbowymi wycofanymi 

z użycia. Unormowano zakres przeprowadzenia kontroli warunków utrzymania psów służbowych i koni 

służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia i koni służbowych wycofanych z użycia. 

Projektowany przepis § 17 rozporządzenia  realizuje upoważnienie ustawowe w zakresie trybu 

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

wycofanego z użycia. 

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia planowane jest razem z ustawą z dnia….  

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. 

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw  

i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. 

Rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Stosownie do postanowień § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz.1006, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 
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Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 

uzgodnienia. 

Projekt nie jest objęty zakresem Prawa Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie psów służbowych i koni służbowych w Policji. 

Ministerstwo wiodące i Ministerstwa współpracujące: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Pan Mariusz Cichomski – Dyrektor Departamentu Porządku 

Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,  
tel. 22 60 140 70, e-mail: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl 

Data sporządzenia 

14.04.2021 r.  

 

Źródło 
art. 145w ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956,  
1610, 2121 i 2320 oraz z 2021 r. poz. …). 

 

 

Nr w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia opracowany został w związku z projektowanymi zmianami ustawy 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. …) W projektowanych przepisach zawarto delegację 

ustawową dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych (wyrażoną w rozdziale 10d „Psy służbowe i konie służbowe 

Policji” ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji), dotyczącą określenia: 

1) trybu przydzielania opiekunowi psa służbowego lub konia służbowego, 

2) trybu rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych wycofanych z użycia lub koni 

służbowych wycofanych z użycia, 

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

4) sposobu utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, koni służbowych, psów służbowych wycofanych 

z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia, 

5) sposobu wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego i konia służbowego oraz normy wyżywienia psa 
służbowego wycofanego z użycia oraz konia służbowego wycofanego z użycia, jak również wysokość dziennej stawki 

pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 

6) trybu przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego, konia 
służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia oraz konia służbowego wycofanego z użycia, 

7) trybu 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) sposobu sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami 
służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia oraz końmi służbowymi wycofanymi 

z użycia, 

9) trybu 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) wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach 

mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych z użyciem psa służbowego lub 
konia służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem oraz racjonalne wydatkowanie środków finansowych, 

zapewnienie prawidłowego dokumentowania realizowanych czynności, oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej 

na żywienie zwierząt jest uzależniona od wagi, okresu roku i wykonywanych zadań przez psa służbowego, okresu roku i 

wykonywanych zadań przez konia służbowego, oraz że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 

Wprowadzenie powyższych regulacji usystematyzuje sposób postępowania ze zwierzętami wycofanymi z użycia w Policji. 
Ponadto, przyjęcie powyższych rozwiązań stanowi realizację oczekiwań społecznych, w tym samych funkcjonariuszy, które 
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mają swoje źródło w poczuciu etycznego obowiązku zapewnienia godnej egzystencji psom służbowym i koniom 

służbowym zarówno w trakcie wykonywania zadań na rzecz Policji, jak i wycofanym z użycia w Policji.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowane rozwiązanie to przyjęcie rozwiązań określających obowiązki opiekunów zwierząt, w tym  

w szczególności związane z zapewnieniem prawidłowego utrzymania zwierząt, zapewnienia im racjonalnego żywienia 

dostosowanego do  potrzeb zwierzęcia, dbania o ich stan zdrowia, kondycję oraz zapewnienie właściwej pielęgnacji.  

Istotne jest także zapewnienie dostosowania norm żywienia psa służbowego i konia służbowego do potrzeb jego 

organizmu, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań 
lekarza weterynarii. Opiekun zwierzęcia używanego do celów służbowych, a także wycofanego z użycia 

w Policji będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu  

kosztów wyżywienia zwierzęcia. Zapewnione zostaną środki na badania profilaktyczne, podkuwanie i rozczyszcznie kopyt 

u koni oraz leczenie nie tylko zwierząt pozostających w służbie, lecz również wycofanych z niej.  

Ponadto, zaproponowano wprowadzenie mechanizmów nadzoru ze strony Policji nad sposobem realizacji opieki nad 

powierzonym zwierzęciem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwierzę będzie mogło być odebrane opiekunowi 

lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i przydzielone innej osobie. 

Określono szczegółowo wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia 

w Policji, a także wysokość dziennej stawki pieniężnej normy wyżywienia konia służbowego oraz konia służbowego 

wycofanego z użycia w Policji.   

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Z uwagi na charakter problematyki wybrano kraje europejskie, które posiadają w swojej służbie dość liczną grupę zwierząt, 

a także bogate doświadczenie używania ich w służbie. Na podstawie uzyskanych informacji otrzymanych od Oficerów 

Łącznikowych Polskiej Policji z: Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Węgier należy stwierdzić,  
że podejście do tej tematyki jest zróżnicowane, a problematyka zwierząt wycofanych ze służby zazwyczaj nie jest 

uregulowana. Normatywny przykład rozwiązania stanowi Policja Federalna Niemiec, gdzie opiekun psa na „emeryturze” 

otrzymuje świadczenie przeznaczone na wyżywienie i leczenie psa. We wskazanych powyżej państwach zwierzęta są 

zazwyczaj przekazywane dotychczasowym opiekunom-funkcjonariuszom, sprzedawane lub przekazywane organizacjom, 
których statutowym celem jest ochrona zwierząt. W przypadku gdy nie uda się znaleźć chętnej osoby lub instytucji do 

zaopiekowania się zwierzęciem na „emeryturze”, zwierzę może pozostać na „emeryturze” dożywotnio  

w kojcu lub stajni będących w dyspozycji Policji. Taka zasada funkcjonuje m.in. w Policji Federalnej Niemiec czy Policji 

węgierskiej.   

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Policjanci i inne 
osoby/podmioty 
mające powierzone 
pod opiekę psy lub 
konie. 

Do realizacji zadań 

Policja używa 915 
psów służbowych oraz 

54 koni służbowych.  

W pierwszym roku 

obowiązywania 
regulacji szacuje się, iż 

zostanie wycofanych 

(żywych) z użycia w 
Policji: 

100 psów i 4 konie; 

w drugim roku : 

200 psów i 8 koni, 
w trzecim roku: 

300 psów i 12 koni; 

w czwartym roku: 
400 psów i 16 koni. 

Dane Komendy Głównej Policji Osoby/podmioty będące 

opiekunami psów lub koni.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały 
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 

zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe  

z 2020 r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

             

Dochody 

ogółem 

            

budżet państwa             

JST 
            

pozostałe 

jednostki 

(NFZ) 

            

Wydatki 

ogółem 

            

budżet państwa             

JST 
            

pozostałe 

jednostki 

(NFZ) 

            

Saldo ogółem 
            

budżet państwa             

JST 
            

pozostałe 

jednostki 

(NFZ) 

            

Źródła 

finansowania  

Budżet państwa. Część 42 – Sprawy wewnętrzne oraz części 85 – Budżety wojewodów w ramach 

środków przewidzianych na funkcjonowanie Policji.  

Wydatki związane z wejściem w życie rozporządzenia i realizacją nowych zadań nie będą stanowiły 

podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel. 

Dodatkowe 

informacje,  

w tym 

wskazanie 

źródeł danych  

i przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

Do realizacji zadań Policja używa 915 psów i 54 koni. W 2020 roku ze stanu Policji wycofano z użycia 

125 psów służbowych (w tym 85 żywych) i 5 koni służbowych (w tym 4 żywe). W poprzednich latach 

było to odpowiednio: 2019 r. – 119 psów służbowych (94 żywe) oraz 6 koni służbowych (4 żywe), 2018 
r. – 108 psów służbowych (92 żywych) oraz 8 koni służbowych (6 żywych), 2017 r. – 147 psów 

służbowych (115 żywych) oraz 7 koni służbowych (7 żywych).  

Należy zauważyć, że średni wiek życia psa służbowego używanego w Policji szacowany jest na ok. 13 
lat. Psy służbowe w Policji używa się średnio ok. 7 lat i 6 miesięcy, a w momencie wycofywania  

z użycia w Policji mają około 9 lat. W związku z powyższym można szacować, że pies służbowy po 

wycofaniu z użycia w Policji przeżyje około 4 lata, przy czym średnio rocznie wycofywanych z użycia 
w Policji jest ok. 100 żywych psów. Należy założyć, że projektowanym rozwiązaniem na zwierzę 

służbowe wycofane z użycia w Policji, w czwartym roku od momentu jego wprowadzenia objętych 

zostanie ok. 400 psów.  

Przyjmując podobne uwarunkowania, stwierdzić należy, iż koń żyje średnio ok. 30 lat. Z posiadanych 
danych wynika, że konie służbowe w Policji pracują średnio ok. 14 lat i 6 miesięcy, a w momencie 

wycofania z użycia w Policji mają około 18 lat. Można zakładać, że koń po wycofaniu z użycia  

w Policji przeżyje około 12 lat. Średnio w skali roku wycofywane z użycia w Policji są 4 żywe konie 
służbowe. Projektowanym rozwiązaniem w dwunastym roku od momentu jego wprowadzenia objętych 

zostałoby 48 koni.   

Szacuje się, że roczny koszt wyżywienia psa w służbie o wadze powyżej 20 kg oraz o wadze poniżej 20 

kg jest na poziomie odpowiednio 5.142 zł/3.829 zł. Średnio roczny koszt opieki weterynaryjnej na jedno 
zwierzą wynosi ok. 1 177zł. Roczny szacunkowy koszt utrzymania psa w służbie o wadze powyżej 20 

kg oraz o wadze poniżej 20 kg (łącznie wyżywienie i opieka weterynaryjna) wynosi odpowiednio ok 

6 319zł oraz 5 006 zł.  
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Roczny koszt wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia w Policji o wadze powyżej 20 kg oraz  
o wadze poniżej 20 kg będzie wynosił odpowiednio: 4 103 zł i 3 008 zł (koszt wyżywienia psa 

służbowego wycofanego z użycia w Policji pomniejszono o 20%). 

Roczny koszt wyżywienia konia służbowego używanego w Policji będzie wynosił: 10 950 zł,  
a wycofanego z użycia w Policji: 8 395 zł (koszt wyżywienia konia służbowego wycofanego z użycia  

w Policji pomniejszono o 25%). Roczny szacunkowy koszt utrzymania konia służbowego (łącznie 

wyżywienie i opieka weterynaryjna) wynosi ok. 12 127 zł, a wycofanego z użycia – ok. 9 572 zł. 

Szacunkowe koszty dotyczące zapewnienia dobrostanu zwierząt służbowych wycofanych  
z użycia w Policji:  

1) psy: 

a) roczne wyżywienie  od 410 000 zł za 100 psów do 1 641 200 zł za 400 psów 

b) roczna opieka weterynaryjna  od 117 700 zł za 100 psów do 470 800 zł za 400 psów. 

2) konie: 

a)  roczne wyżywienie  od 33 580 zł za 4 konie do 402 960 zł za 48 koni  

roczna opieka weterynaryjna od 4 708 zł za 4 konie do 56 496 zł za 48 koni. 

Łączny roczny szacunkowy koszt opieki weterynaryjnej maksymalnej liczby zwierząt (tj. dla liczby 448 

zwierząt) wycofanych z użycia w Policji może wynieść ok. 527 296 zł. 

Łączny koszt utylizacji zwłok wyliczony na podstawie średniej liczby rocznie wycofywanych  

z Policji zwierząt (tj. dla liczby 104 zwierząt) wyniesie ok. 25 736 zł. 

Szacuje się, że roczny koszt zapewnienia prawidłowego utrzymania zwierzętom służbowym 

wycofanym z użycia w Policji może wynieść około 2 597 192 zł. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz  

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w 

życie zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 
(0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z 2020 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepie- 

niężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji dotyczących 

majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków 
przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a zatem nie podlega 

obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu proponowanych rozwiązań  

na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, stosownie do przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r.  –  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji oddziaływujących 

na rodzinę, obywateli oraz gospodarstwa domowe. 

osoby 

niepełnosprawne, 

osoby starsze 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji oddziaływujących 
na osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. 
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Niemierzalne   

  

Dodatkowe 

informacje,  

w tym 

wskazanie 

źródeł danych  

i przyjętych  

do obliczeń 

założeń  

Proponowane zmiany nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  

w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 
do ich elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 

Komentarz: Nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko 

naturalne 
 sytuacja i rozwój 

regionalny 
 inne:  

 

 demografia 
 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

Regulacja pozostaje bez wpływu na wyżej wymienione obszary. 

Wskutek proponowanych zmian poprawie ulegnie sytuacja zwierząt wycofanych z użycia w Policji.   

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

W związku z planowanym wejściem w życie przepisów projektowanej ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych 

innych ustaw koniecznym będzie wydanie przepisów wykonawczych odnoszących się do zwierząt służbowych.  

W projektowanych przepisach zawarto delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych (wyrażoną  

w projektowanym art. 145w ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, dotyczącą określenia trybu przydzielania opiekunowi 

psa służbowego lub konia służbowego, trybu rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych 

wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia, trybu wycofywania z użycia psa służbowego i konia 

służbowego, sposobu utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, koni służbowych, psów służbowych 

wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia, sposobu wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa 

służbowego i konia służbowego oraz normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia oraz konia służbowego 

wycofanego z użycia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, trybu przyznawania, 

wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia oraz konia służbowego wycofanego z użycia, trybu 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, sposobu sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania 
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czynności związanych z nadzorem nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia 

oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia, trybu 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, wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się dokonania ewaluacji efektów projektu.  

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  O B R O N Y  N A R O D O W E J  

z dnia  

w sprawie wykorzystania psów służbowych i koni służbowych  w Siłach Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 136m ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) jednostki organizacyjne właściwe do prowadzenia szkolenia specjalistycznego psów i 

koni służbowych używanych w Siłach Zbrojnych oraz sposób szkolenia tych zwierząt; 

2) wymagania zdrowotne i użytkowe psów i koni służbowych zapewniające przydatność do 

służby w Siłach Zbrojnych; 

3) tryb zakupu, przekazywania i wycofywania ze służby w Siłach Zbrojnych oraz sposób 

prowadzenia ewidencji psów i koni służbowych; 

4) sposób utrzymania i wykorzystania psów i koni służbowych w Siłach Zbrojnych; 

5) zakres opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz sposób sprawowania nadzoru nad psami i 

końmi służbowymi w Siłach Zbrojnych; 

6) tryb odbierania psa służbowego i konia służbowego opiekunowi oraz organizacji 

społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt; 

7) sposób żywienia, wielkość normy karmy dla psa służbowego i konia służbowego 

używanego w Siłach Zbrojnych oraz normy karmy dla psa służbowego i konia 

służbowego wycofanego ze służby w Siłach Zbrojnych, jak również warunki ustalania 

dziennej stawki pieniężnej na żywienie zwierząt; 

8) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów żywienia psa 

służbowego lub konia służbowego, a także sposób ustalania wysokości tego ryczałtu oraz 

jednostki organizacyjne właściwe do wypłaty tych należności bądź egzekwowania ich 

zwrotu; 

9) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego lub konia 

służbowego używanego w siłach Zbrojnych oraz psa służbowego lub konia służbowego 

wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych, w tym kosztów produktów leczniczych. 
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§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) ustawa – ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

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

2) dysponent środków budżetu państwa – ustanowionego przez Ministra Obrony Narodowej 

w sposób określony w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 

budżetu państwa wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) dysponent właściwego dla jednostki 

wojskowej, na której stanie zwierzę się znajduje; 

3) koń – konia służbowy będący na stanie jednostki wojskowej; 

4) norma karmy dla konia służbowego – ilość paszy objętościowej i treściwej wraz 

z dodatkami paszowymi, niezbędnych do prawidłowego żywienia konia 

i przysługujących jednemu koniowi na dobę; 

5) norma karmy dla psa służbowego – ilość artykułów spożywczych, niezbędnych do 

prawidłowego żywienia psa i przysługujących jednemu psu na dobę; 

6) opieka lekarsko-weterynaryjna – zabiegi diagnostyczne, profilaktyczne i lecznicze 

wykonywane przez wojskowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii zakładu 

leczniczego dla zwierząt innego niż podlegający Ministrowi Obrony Narodowej; 

7) organizacja – organizację społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt; 

8) pies – psa służbowy będący na stanie jednostki wojskowej; 

9) szkolenie doskonalące – czynności realizowane przez przewodnika psa w formie ćwiczeń 

przeprowadzanych cyklicznie w celu podniesienia sprawności użytkowej psa 

służbowego; 

10) szkolenie uzupełniające – czynności realizowane przez przewodnika psa w formie 

ćwiczeń przeprowadzanych doraźnie w celu usunięcia niedociągnięć w szkoleniu 

przewodnika i psa służbowego. 

Rozdział I 

Jednostki organizacyjne właściwe do prowadzenia szkolenia specjalistycznego psów i 

koni służbowych używanych w Siłach Zbrojnych oraz sposób szkolenia tych zwierząt 

§ 3. Jednostką właściwą do prowadzenia szkolenia specjalistycznego kandydatów na 

przewodników psów służbowych, przewodników psów służbowych oraz psów służbowych jest 

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej. 
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§ 4. 1. Podstawowym sposobem szkolenia psów służbowych jest szkolenie stacjonarne 

prowadzone w formie kursu specjalistycznego. 

2. Psy służbowe używane w Siłach Zbrojnych szkoli się w następujących specjalnościach:  

1) wartowniczej; 

2) patrolowo-obronnej; 

3) wykrywanie materiałów wybuchowych; 

4) wykrywanie broni; 

5) wykrywanie min; 

6) wykrywanie narkotyków; 

7) tropiącej; 

8) bojowej; 

9) ratowniczej; 

10) innych, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych. 

3. Szkolenie psów służbowych przewiduje możliwość łączenia specjalności 

np. wykrywanie materiałów wybuchowych i broni, patrolowo-obronna i tropiąca, bojowa 

i wykrywanie materiałów wybuchowych i inne. 

§ 5. 1. Po zakończeniu kursu specjalistycznego, o którym mowa w § 4. ust. 1, komisja 

powołana przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej 

przeprowadza egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia przewodnika i psa służbowego. 

2. Ukończenie kursu specjalistycznego, o którym mowa w § 4. ust. 1, przez przewodnika 

i psa z wynikiem pozytywnym potwierdza się wydaniem przewodnikowi upoważnienia do 

wykonywania czynności z użyciem psa służbowego, które jest określone w załączniku nr 1 i 

atestu psa służbowego, który jest określony w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 

3. Upoważnienie i atest, o których mowa w ust. 2 wydaje się na okres 12 miesięcy. 

4. Przedłużenie ważności upoważnienia i atestu, o których mowa w ust. 2, na kolejny 

okres 12 miesięcy, następuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu weryfikującego 

umiejętności przewodnika i psa służbowego przed komisją, o której mowa w ust. 1. 

5. Stwierdzenie przez komisję, o której mowa w ust. 1 utraty sprawności użytkowej psa 

służbowego daje podstawę do skierowania psa na szkolenie uzupełniające. W przypadku nie 

uzyskania oceny pozytywnej po odbytym szkoleniu uzupełniającym, komisja wydaje 

orzeczenie o braku przydatności psa do użycia w Siłach Zbrojnych. 
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§ 6. Podnoszenie sprawności użytkowej psa może odbywać się w postaci szkoleń 

doskonalących i uzupełniających. Szkolenia te prowadzone są w jednostce wojskowej 

posiadającej psy na stanie jak również w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej. 

§ 7. Sposób prowadzonych szkoleń, o których mowa w § 4 i § 6 nie może mieć 

negatywnego wpływu na stan zdrowia i dobrostan szkolonych psów ani też nie może 

powodować u tych zwierząt zbędnego stresu. 

§ 8. Szkolenia przewodników wraz z psami, o których mowa w § 4 i § 6, ze względu na 

szczególne potrzeby Sił Zbrojnych, może być realizowane w innych specjalistycznych 

ośrodkach szkolenia w kraju i za granicą. 

§ 9. Jednostką właściwą do prowadzenia szkolenia specjalistycznego kandydatów na 

żołnierzy-jeźdźców, żołnierzy-jeźdźców oraz koni służbowych jest Szwadron Kawalerii 

Wojska Polskiego będący pododdziałem Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. 

§ 10. 1. Podstawowym sposobem szkolenia koni służbowych jest szkolenie mające na 

celu podnoszenie umiejętności jeździeckich żołnierza-jeźdźca i kandydata na żołnierza-jeźdźca 

oraz zdolności ujeżdżeniowych konia realizowane w oparciu o program szkolenia Szwadronu 

Kawalerii Wojska Polskiego. 

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 realizowane jest w obiektach przydzielonych 

dowódcy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego lub w innych miejscach, jeżeli wymaga 

tego specyfika szkolenia. 

3. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest z podziałem na dwa etapy: 

1) szkolenie podstawowe; 

2) szkolenie specjalistyczne. 

4. W trakcie szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 kandydat na żołnierza-jeźdźca 

zdobywa wiedzę z podstaw jeździectwa oraz zasad sprawowania należytej opieki i właściwego 

użytkowania konia służbowego, natomiast szkolenie konia polega na osiągnięciu podstawowej 

zdolności ujeżdżeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zachowania się w 

ruchu ulicznym. 

5. W trakcie szkolenia podstawowego należy przestrzegać zasady nieprzydzielania 

kandydatowi na żołnierza-jeźdźca nowo nabytego konia. 
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6. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 dotyczy żołnierzy-jeźdźców i koni używanych 

w Siłach Zbrojnych jest szkoleniem cyklicznym, długookresowym i wieloetapowym opartym 

na programie szkolenia pododdziałów reprezentacyjnych. Szkolenie to obejmuje: 

1) szkolenie kawaleryjskie; 

2) szkolenie jeździeckie w dyscyplinach: 

a) skoki; 

b) ujeżdżanie. 

§ 11. Sposób prowadzonego szkolenia, o którym mowa w § 10 nie może mieć 

negatywnego wpływu na stan zdrowia i dobrostan szkolonych koni ani też nie może 

powodować u tych zwierząt zbędnego stresu. 

Rozdział II 

Wymagania zdrowotne i użytkowe psów i koni służbowych zapewniające przydatność 

do służby w Siłach Zbrojnych 

§ 12. 1. Do służby w Siłach Zbrojnych przyjmuje się psy klinicznie zdrowe, w wieku od 

14 do 30 miesięcy o prawidłowej budowie anatomicznej i odpowiedniej kondycji 

psychofizycznej. Psy powinny być wolne od chorób układowych, nabytych, wrodzonych, 

dziedzicznych lub innych mogących mieć negatywny wpływ na ich efektywność w pracy.  

2. Muszą posiadać zdrowe, kompletne uzębienie, bez implantów, wad zgryzu i uszkodzeń 

powierzchni zębów uniemożliwiających prawidłowe gryzienie. Nie mogą wykazywać 

objawów chorób przyzębia. 

§ 13. Nabywane psy muszą mieć prawidłową postawę zgodną ze wzorcem rasy. 

§ 14. Psy powinny być wolne od: 

1) przewlekłych chorób skóry przebiegających w postaci stanów zapalnych skóry, lusterka 

nosa, opuszek łap i pazurów; 

2) wad i chorób narządów wzroku i słuchu; 

3) chorób układu oddechowego; 

4) chorób układu krążenia, krwi i układu krwiotwórczego; 

5) wad wrodzonych i chorób układu pokarmowego; 

6) wad wrodzonych i chorób układu moczo-płciowego; 

7) chorób mięśni oraz wad postawy i chorób układu kostno-stawowego, w tym dysplazji; 
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8) chorób przebiegających z upośledzoną czynnością gruczołów wydzielania wewnętrznego 

(tarczycy, przysadki mózgowej, nadnerczy, trzustki); 

9) chorób tła autoimmunologicznego; 

10) wad psychicznych i chorób o podłożu neurologicznym objawiających się między innymi: 

a) nadpobudliwością ruchową; 

b) otępieniem; 

c) atypową reakcją na bodźce zewnętrzne. 

11) nowotworów złośliwych i niezłośliwych wszystkich rodzajów i stopni. 

§ 15. Pies nabywany do służby w Siłach Zbrojnych, pod względem użytkowym powinien:  

1) okazywać pewność siebie podczas odbierania różnych bodźców pochodzących ze 

środowiska np. głośny hałas, huk wystrzału; 

2) okazywać zauważalny poziom ciekawości i socjalizacji; 

3) wykazywać chęć współpracy z przewodnikiem; 

4) posiadać pasję do pracy. 

§ 16. 1. Konie nabywane na potrzeby Sił Zbrojnych są: zdrowe, dobrej kondycji 

i prawidłowej budowy ciała, o swobodnym, energicznym ruchu w stępie i w kłusie, 

o spokojnym, zrównoważonym charakterze (nie złośliwe), rosłe, ujeżdżone i przygotowane do 

pracy pod siodłem, pokazujące swobodnie pod jeźdźcem postawy ujeżdżenia w trzech chodach: 

w stępie, kłusie i galopie oraz pokonujące pod jeźdźcem swobodnie pojedyncze przeszkody 

parkurowe (stacjonata, okser), pozbawione narowów, prawidłowo znoszące transport w 

koniowozach. 

2. Do użycia w Siłach Zbrojnych nabywa się wałachy w wieku od 3 do 8 lat. Wiek konia 

określa rok urodzenia. 

§ 17. Do użycia w siłach zbrojnych nie nabywa się koni pochodzących z gospodarstw 

zapowietrzonych chorobami zaraźliwymi koni. Nie należy również kupować koni 

z jakimikolwiek objawami wskazującymi na stan chorobowy lub z obrażeniami całkowicie 

niezaleczonymi. Wyjątek stanowią drobne otarcia lub zadraśnięcia, które jednak nie mogą 

znajdować się w okolicy ścięgien, stawów lub miejsc, do których przylega rząd jeździecki.  

§ 18. Koń nabywany do użycia w Siłach Zbrojnych wolny od wad głównych takich jak: 

1) dychawica świszcząca; 

2) łykawość; 

3) wartogłowienie; 
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4) przewlekłe schorzenie wewnętrznej części oka powstałe na tle nieurazowym. 

Rozdział III 

Tryb zakupu, przekazywania i wycofywania ze służby w Siłach Zbrojnych oraz 

prowadzenia ewidencji psów i koni służbowych 

§ 19. 1. Nabywanie psów na potrzeby Sił Zbrojnych dokonywane jest z zastosowaniem 

przepisów o zamówieniach publicznych, przez komisję powołaną przez Komendanta 

Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej. 

2. Nabywanie koni na potrzeby Sił Zbrojnych dokonywane jest z zastosowaniem 

przepisów o zamówieniach publicznych, przez komisję powołaną przez dysponenta środków 

budżetu państwa, który ma posiadać konie na ewidencji. 

§ 20. W uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych przypadkach nabywanie psów może 

być dokonywane w innych ośrodkach szkolenia psów w kraju i za granicą. 

§ 21. Koszty nabycia psa lub konia pokrywa się ze środków będących w dyspozycji 

właściwego dysponenta środków budżetu państwa, o którym mowa w § 2 pkt 2, u którego 

zwierzęta będą na ewidencji. 

§ 22. 1. W skład komisji, o której mowa w § 19 ust. 1 powinni wchodzić, co najmniej: 

przedstawiciel Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej, wojskowy lekarz 

weterynarii, specjalista do spraw szkolenia psów. Do prac komisji może być włączony jako 

obserwator przedstawiciel jednostki wojskowej na potrzeby której pies jest nabywany. 

2. Komisję, o której mowa w § 19 ust. 2 w składzie co najmniej pięcioosobowym tworzą: 

przewodniczący, dwóch członków oraz co najmniej jeden wojskowy lekarz weterynarii 

wskazany przez Szefa Służby Weterynaryjnej – Inspektora Weterynaryjnego Wojska 

Polskiego. Do składu komisji może być powołany lekarz weterynarii z zakładu leczniczego dla 

zwierząt specjalizującego się w chorobach koni, z którym zawarta jest umowa o opiekę 

lekarsko-weterynaryjną. 

§ 23. 1. Nabywanie psów dokonywane jest z uwzględnieniem kryteriów doboru psów do 

służby, określonych w uzgodnionym z Szefem Służby Weterynaryjnej – Inspektorem 

Weterynaryjnym Wojska Polskiego a zatwierdzonym przez Komendanta Wojskowego 

Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej „Regulaminie nabywania psów na potrzeby Sił 

Zbrojnych RP”. Nabyciu podlegają wyłącznie psy zdrowe, które przeszły pozytywnie 

kwalifikacje sprawnościowe. 
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2. Nabywanie koni dokonywane jest z uwzględnieniem kryteriów doboru koni do służby, 

określonych w uzgodnionym z Szefem Służby Weterynaryjnej – Inspektorem Weterynaryjnym 

Wojska Polskiego i zatwierdzonym przez dowódcę oddziału gospodarczego posiadającego 

konie na ewidencji głównej „Regulaminie nabycia koni na potrzeby Sił Zbrojnych RP”. 

Nabyciu podlegają wyłącznie zdrowe konie, które przeszły pozytywnie kwalifikacje 

sprawnościowe. 

§ 24. Po zakwalifikowaniu do służby, psu nadaje się nazwę, znakuje się i wystawia dowód 

tożsamości psa służbowego, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

Zakupione psy wprowadza się do ewidencji prowadzonej przez właściwego dysponenta 

środków budżetu państwa, o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia. Psy służbowe powinny 

być oznakowane przez wszczepienie transpondera (mikroczipu), spełniającego wymagania 

normy ISO 11784 i wykorzystującego technologię HDX lub FDX-B, który może być odczytany 

przez czytnik zgodny z normą ISO 11785. 

§ 25. Po przewiezieniu do jednostki wojskowej nabytym koniom należy zapewnić 

21-dniowy okres obserwacji i adaptacji. W okresie tym konie podlegają obserwacji 

(monitoringowi 24 h na dobę) w celu wyeliminowania koni z wadami głównymi, określonymi 

w § 18 jak również wadami zwrotnymi (tkanie, chodzenie po boksie, heblowanie-tarnikowanie, 

kąsanie, kopanie, rozsypywanie owsa), za których nieistnienie dostawca przyjął 

odpowiedzialność w zawartej umowie. Podczas obserwacji i adaptacji możliwe jest 

umiarkowane użytkowanie koni w celu wykluczenia wad ukrytych. 

§ 26. Jeśli nabyte konie nie były oznakowane elektronicznie, wojskowy lekarz 

weterynarii, po upływie okresu obserwacji i adaptacji, oznakowuje konie przy użyciu 

elektronicznego identyfikatora a numery identyfikatora wpisuje do paszportu i dowodu 

tożsamości konia służbowego, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

§ 27. Przekazywanie psa służbowego między jednostkami wojskowymi odbywa się 

komisyjnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego psa służbowego, który jest określony 

w załączniku nr 5 do rozporządzenia. Psa przekazuje się wraz z dowodem tożsamości psa 

służbowego i ekwipunkiem. 

§ 28. W przypadku przekazania psa służbowego przewodnikowi posiadającemu 

wyszkolenie inne aniżeli przekazywany pies albo kandydatowi na przewodnika, zarówno 

przewodnika lub kandydata na przewodnika kieruje się niezwłocznie na najbliższy kurs 
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specjalistyczny do Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej wraz z przekazanym 

psem. 

§ 29. W przypadku, gdy pies służbowy przekazywany jest przewodnikowi, który 

ukończył szkolenie specjalistyczne w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w 

tej samej specjalności co przekazywany pies, należy skierować go niezwłocznie wraz 

z przekazanym psem na najbliższy kurs uzupełniający tej samej specjalności. 

§ 30. Przekazywanie konia między jednostkami wojskowymi odbywa się komisyjnie na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego konia służbowego, który jest określony 

w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Wraz z koniem przekazuje się dowód tożsamości konia 

służbowego, paszport konia, rząd jeździecki oraz sprzęt do pielęgnacji. Protokół 

zdawczo-odbiorczy jest podstawą do skreślenia konia z ewidencji jednostki przekazującej 

i wpisania do książki ewidencji jednostki przyjmującej. 

§ 31. Dowódca jednostki przekazującej konia jest odpowiedzialny za należyte 

przygotowanie konia do transportu, załadowanie do środka transportu oraz zaopatrzenie 

w paszę i wodę na czas transportu, jeżeli istnieje taka konieczność. 

§ 32. 1. Podstawą wycofania psa z użycia w Siłach Zbrojnych jest: 

1) orzeczenie lekarsko-weterynaryjne o stanie zdrowia psa służbowego wydane przez 

wojskowego lekarza weterynarii lub; 

2) orzeczenie komisji atestacyjnej Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w 

przypadku trwałej utraty sprawności użytkowej psa. 

2. Podstawą wycofania konia z użycia w Siłach Zbrojnych jest: 

1) orzeczenie lekarsko-weterynaryjne o stanie zdrowia konia służbowego wydane przez 

wojskowego lekarza weterynarii lub na wniosek lekarza weterynarii zakładu leczniczego 

dla zwierząt specjalizującego się w chorobach koni, z którym zawarto umowę o opiekę 

lekarsko- weterynaryjną; 

2) negatywny wynik testu wartości użytkowej konia, według karty testu wartości użytkowej 

konia, której wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, przeprowadzony 

przez komisję powołaną przez dowódcę jednostki wojskowej posiadającej konie na stanie. 

§ 33. 1. Wycofania psa z użycia w Siłach Zbrojnych dokonuje komisja powołana przez 

dowódcę jednostki wojskowej na stanie, której znajdują się psy. W skład komisji powinni wejść 

co najmniej: przedstawiciel komórki ds. szkolenia jednostki wojskowej, a w Żandarmerii 

Wojskowej przedstawiciel pionu dochodzeniowo-śledczego oraz wojskowy lekarz weterynarii. 
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2. Wycofania konia z użycia w Siłach Zbrojnych dokonuje co najmniej trzyosobowa 

komisja powołana przez dysponenta środków budżetu państwa, o którym mowa w § 2 pkt 2 

rozporządzenia, posiadającego konie na ewidencji. W skład komisji powinien wchodzić 

wojskowy lekarz weterynarii. Do składu komisji może również wchodzić lekarz weterynarii z 

zakładu leczniczego dla zwierząt specjalizującego się w chorobach koni, z którym zawarto 

umowę o opiekę lekarsko-weterynaryjną. 

§ 34. 1. Protokół wycofania psa służbowego, który jest określony w załączniku nr 8 do 

rozporządzenia, sporządzony w 4 egzemplarzach, zatwierdza dowódca jednostki wojskowej, 

na stanie której znajduje się pies. Egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce wojskowej 

posiadającej psy na stanie, egzemplarz nr 2 przesyła się do Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych, w Żandarmerii Wojskowej do Szefa Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy 

Głównej Żandarmerii Wojskowej, egzemplarz nr 3 przesyła się do właściwego miejscowo 

Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, natomiast egzemplarz nr 4 do Szefa Służby 

Weterynaryjnej – Inspektora Weterynaryjnego WP. 

2. Protokół wycofania konia służbowego, który jest określony w załączniku nr 9 do 

rozporządzenia, sporządzony w 4 egzemplarzach, zatwierdza dowódca oddziału 

gospodarczego posiadający konie na ewidencji głównej. Egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce 

wojskowej posiadającej konie na stanie, egzemplarz nr 2 przesyła się do jednostki wojskowej 

posiadającej konie na ewidencji głównej, egzemplarz nr 3 przesyła się do właściwego 

miejscowo Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, natomiast egzemplarz nr 4 do 

Szefa Służby Weterynaryjnej – Inspektora Weterynaryjnego WP. 

§ 35. Ewidencję psów i koni służbowych będących na stanie jednostek wojskowych 

uwzględniającą w szczególności nazwę psa, nazwę konia, numer ewidencyjny, numer chipu, 

nr paszportu konia, rok urodzenia, rasę, płeć oraz specjalność psa służbowego prowadzi Szef 

Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny WP. 

§ 36. 1. Przewodnik psa służbowego prowadzi dziennik użycia psa służbowego, który jest 

określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz dziennik szkolenia doskonalącego psa 

służbowego, który jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia. 

2. W jednostce wojskowej posiadającej konie na stanie przechowywana jest książka 

ewidencji i przeglądu koni służbowych, której wzór jest określony w załączniku nr 12 do 

rozporządzenia, dowód tożsamości konia służbowego oraz paszport konia. 
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§ 37. Wojskowy lekarz weterynarii prowadzi książkę ewidencji i przeglądu psów 

służbowych, której wzór jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia, dokonuje 

zapisów w książce ewidencji i przeglądu koni służbowych, wystawia dowód tożsamości konia 

wojskowego oraz prowadzi dokumentację lekarsko-weterynaryjną z wykonywanych zabiegów 

profilaktycznych i leczniczych. 

Rozdział IV 

Sposób utrzymania i wykorzystania psów służbowych i koni służbowych w Siłach 

Zbrojnych 

§ 38. Przewodnik i kandydat na przewodnika psa służbowego jest odpowiedzialny za 

wykorzystanie psa zgodnie z przeznaczeniem, karmienie, pielęgnowanie i utrzymanie 

zapewniające dobrostan zwierzęcia, dbanie o stan i konserwację ekwipunku oraz sprzętu 

służących doskonaleniu sprawności użytkowej psa. 

§ 39. Pomieszczenia dla psów (buda z kojcem lub buda z kojcem i wybiegiem) powinny 

znajdować się w miejscach suchych, przewiewnych, osłoniętych od wiatru i słońca, 

nienarażonych na zalanie wodą. Niedopuszczalna jest lokalizacja tych pomieszczeń 

w bezpośrednim sąsiedztwie uciążliwych źródeł hałasu i zapachów. 

§ 40. Parametry techniczne pomieszczeń dla psów powinny spełniać normy zawarte 

w przepisach w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków 

zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, 

sportowych i specjalnych wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. poz. 122 i 1123). 

§ 41. Dowódca jednostki wojskowej na stanie, której znajdują się psy może wyrazić 

zgodę na przebywanie psa służbowego wraz z przewodnikiem w miejscu zamieszkiwania 

przewodnika. 

§ 42. Psu zapewnia się stały, nieograniczony dostęp do wody, z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

1) woda powinna być czysta, świeża i zdatna do picia, podawana w czystej misce 

przeznaczonej tylko do wody; 

2) w porze zimowej psu należy zapewnić do picia wodę ogrzaną do temperatury pokojowej, 

podawaną podczas karmienia; 

3) w porze letniej psu należy zapewnić wodę świeżą, regularnie wymienianą; 
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4) zabrania się poić psa zmęczonego, bezpośrednio po pracy, zanim nie wypocznie. 

§ 43. 1. Przewodnicy i kandydaci na przewodników psów służbowych przeprowadzają 

zabiegi pielęgnacyjne psów dwa razy dziennie, na otwartym powietrzu, w przeznaczonym do 

tego celu miejscu, oddalonym od bud i wybiegów. 

2. Zabiegi pielęgnacyjne psa służbowego polegają na: 

1) czesaniu (szczotkowaniu); 

2) dokonania przeglądu skóry, oczu, przewodów usznych, otworów nosowych, opuszek łap 

i pazurów; 

3) czyszczeniu oczu, nozdrzy, uszu. 

3. Psy służbowe muje się i kąpie w miarę potrzeb z zachowaniem następujących zasad: 

1) używać mydeł i szamponów zalecanych przez wojskowego lekarza weterynarii; 

2) do mycia głowy używać wyłącznie czystej wody; 

3) nie kąpać psów zmęczonych, chorych, najedzonych oraz na 24 godziny przed podróżą; 

4) w porze letniej dopuszcza się pławienie psa. 

§ 44. 1. Przewodnik po powrocie ze służby z psem obowiązany jest: 

1) przeprowadzić oględziny psa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan opuszek 

palcowych, małżowin usznych i błony śluzowej nosa, spojówek oczu; 

2) w przypadku stwierdzenia skaleczeń, urazów lub odmrożenia tych części ciała, należy 

udzielić pierwszej pomocy, skontaktować się z wojskowym lekarzem weterynarii lub 

niezwłocznie skierować psa do gabinetu weterynaryjnego; 

3) oczyścić, osuszyć i zakonserwować ekwipunek psa. 

2. Każdemu przewodnikowi psa służbowego przysługują co najmniej 2 godziny dziennie, 

wliczone do czasu pracy, przeznaczone na żywienie i pielęgnację psa oraz wykonanie 

czynności porządkowych. 

§ 45. 1. Czas pracy psów uzależniony jest od taktyki i techniki użycia psa oraz od strefy 

klimatycznej i rodzaju terenu, w którym pracuje. 

2. Po wykonaniu każdej pracy, psu należy zapewnić odpowiedni odpoczynek 

w zależności od rodzaju pracy i czasu jej trwania. 

§ 46. Żołnierz - jeździec, kandydat na żołnierza – jeźdźca jest odpowiedzialny za stan 

konia, jego dobrostan, należyty dogląd i obrządek, pielęgnację, zabezpieczenie przed 

wypadkami, należyte żywienie, czyszczenie, stan podkucia, stan rzędu jeździeckiego oraz 

prawidłowe i racjonalne wykorzystanie w pracy. 



– 13 – 

§ 47. Konie są utrzymywane w warunkach: 

1) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów i uszkodzeń ciała oraz 

cierpień; 

2) zapewniających im swobodę ruchu w szczególności kładzenie się, wstawanie oraz 

leżenie; 

3) umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami. 

§ 48. 1. Pomieszczenia dla koni spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie 

minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej wydanych na 

podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. 

poz. 122 i 1123). 

2. Stajnie, budynki gospodarskie i ich wyposażenie oraz specjalistyczne środki transportu 

przeznaczone do transportu koni poddaje się, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji 

przynajmniej raz na kwartał oraz każdorazowo w razie potrzeby. 

§ 49. 1. Konie poi się 3 razy dziennie przed podaniem owsa oraz późnym wieczorem, 

w przypadku braku poideł automatycznych, latem konie poi się co najmniej 6 razy dziennie.  

2. Nie wolno poić koni zmęczonych, zgrzanych lub spoconych, zanim nie wypoczną i nie 

ostygną. Konie można poić w czasie pracy pod warunkiem, że natychmiast po napojeniu będą 

pracować, co najmniej pół godziny. 

§ 50. W ciepłej porze roku konie jak najdłużej przebywają na padoku. Wprowadza się je 

do stajni w razie deszczu, na czas karmienia i na noc. W dni upalne, jeżeli padok nie jest 

zacieniony, należy z niego korzystać tylko rano i wieczorem. W zimnej porze roku w dni 

pogodne konie wyprowadza się na padok na parę godzin w południe. 

§ 51. 1. Konie czyści się minimum dwa razy dziennie, rano – po porannym obrządku 

i dodatkowo podczyszcza przed samą jazdą, w celu uniknięcia ewentualnych otarć oraz po 

południu – po zakończeniu pracy z koniem. 

2. Kopyta czyści się zarówno przed jak i po jeździe za pomocą kopystki. W przypadku 

nadmiernego wysychania i łamliwości rogu kopytowego, kopyta można smarować specjalnymi 

maściami, według zaleceń lekarza weterynarii. 
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§ 52. Konie służbowe powinny być podkute. Przy podkuwaniu koni służbowych 

obowiązują następujące zasady: 

1) codziennie przed i po jeździe żołnierz – kandydat na jeźdźca, żołnierz - jeździec jest 

obowiązany sprawdzić stan podkucia konia; 

2) kopyta prawidłowe – zależnie od szybkości narastania rogu, rodzaju pracy i pory roku – 

należy okresowo przekuwać, nie częściej jednak niż raz na miesiąc i nie później niż 40 – 

50 dni po podkuciu poprzednim. Termin i sposób podkuwania koni z kopytami 

wadliwymi ustala lekarz weterynarii; 

3) doraźnego przekuwania dokonuje się, w każdym wypadku uszkodzenia, zużycia, 

obluzowania lub zgubienia podkowy. 

§ 53. 1. Dowódca jednostki wojskowej, na stanie, której znajdują się konie jest 

obowiązany do racjonalnego wykorzystania koni służbowych oraz ich ochrony przed 

nadmierną eksploatacją. 

2. Konie przed jazdą powinny być napojone, nakarmione i wyczyszczone. Jazdy nie 

wolno rozpoczynać wcześniej niż 1,5 godziny po nakarmieniu koni. 

3. Nie wolno używać do jazdy koni chorych, zwolnionych przez lekarza weterynarii, jak 

również koni wykazujących objawy chorobowe przed zbadaniem ich przez lekarza weterynarii. 

4. W razie zachorowania (skaleczenia) konia podczas jazdy żołnierz - kandydat na 

jeźdźca, żołnierz - jeździec obowiązany jest udzielić mu pierwszej pomocy i zapewnić pomoc 

lekarsko-weterynaryjną. Szkolenia ze sposobu udzielania koniom pierwszej pomocy prowadzi 

wojskowy lekarz weterynarii. 

5. Po zakończeniu zajęć żołnierz-kandydat na jeźdźca i żołnierz-jeździec sprawdza stan 

podkucia koni oraz stan rzędu i usunąć zauważone niedociągnięcia. Koni zgrzanych 

i spoconych nie wolno poić ani karmić owsem, zanim nie wypoczną. Konie spocone po 

powrocie z pracy rozciera się wiechciami ze słomy lub siana i oprowadza zanim nie wyschną. 

W zimnej porze roku konia spoconego po roztarciu wiechciami należy przykryć derką. Przed 

przykryciem derką, w celu szybkiego odparowania wody z sierści oraz regeneracji mięśni 

i stawów, można użyć solarium dla koni. Solarium można również użyć przed treningiem 

konia. 
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Rozdział V 

Zakres opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz sposób sprawowania nadzoru nad psami i 

końmi służbowymi w Siłach Zbrojnych 

§ 54. Psy służbowe używane w Siłach Zbrojnych i wycofane z użycia w Siłach Zbrojnych 

poddaje się zabiegom profilaktycznym według wskazań wojskowego lekarza weterynarii, w 

szczególności: 

1) szczepieniom przeciwko wściekliźnie; 

2) szczepieniom przeciwko innym chorobom zakaźnym; 

3) zwalczaniu pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych; 

4) innym zabiegom profilaktycznym (np. usuwanie kamienia nazębnego itp.). 

§ 55. 1. Zakres zabiegów profilaktycznych wobec psa służbowego kierowanego do służby 

poza granicami państwa określa wojskowy lekarz weterynarii w oparciu o zagrożenia 

występujące w rejonie operacji. 

2. Psa służbowego powracającego do kraju z rejonu operacji poddaje się 14 dniowej 

kwarantannie i badaniu lekarsko-weterynaryjnemu. Kierunek i zakres badań określa wojskowy 

lekarz weterynarii. Po zakończeniu kwarantanny i przeprowadzeniu badania wojskowy lekarz 

weterynarii wydaje orzeczenie o zdolności psa do dalszego użycia w Siłach Zbrojnych.  

§ 56. Psy służbowe używane w Siłach Zbrojnych i wycofane z użycia w Siłach Zbrojnych 

poddaje się dwa razy w roku okresowym badaniom lekarsko-weterynaryjnym. Wyniki badań 

wpisuje się do dowodu tożsamości psa służbowego, o którym mowa w § 24 oraz do książki 

ewidencji i przeglądów psów służbowych, o której mowa w § 37. 

§ 57. 1. Konie służbowe używane w Siłach Zbrojnych i wycofane z użycia w Siłach 

Zbrojnych poddaje się zabiegom profilaktycznym według wskazań wojskowego lekarza 

weterynarii, w szczególności: 

1) szczepieniom przeciwko grypie dwa razy w roku; 

2) szczepieniom przeciwko tężcowi jeden raz w roku; 

3) szczepieniom przeciwko innym chorobom zakaźnym; 

4) badaniu parazytologicznemu kału nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

5) odrobaczaniu minimum dwa razy w roku. 

2. Zabiegi profilaktyczne wykonywane są przez lekarza weterynarii. 
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§ 58. Konie służbowe używane w Siłach Zbrojnych i wycofane z użycia w Siłach 

Zbrojnych poddaje się dwa razy w roku okresowej ocenie stanu zdrowia przez wojskowego 

lekarza weterynarii. Wyniki tej oceny wpisuje się do książki ewidencji i przeglądów koni 

służbowych, o której mowa w § 36 ust. 2. 

§ 59. Dowódca jednostki wojskowej na stanie, której znajdują się psy służbowe używane 

w Siłach Zbrojnych sprawuje nadzór nad tymi zwierzętami obejmujący sprawy związane z: 

1) optymalnym i racjonalnym używaniem psa służbowego zgodnie z jego przeznaczeniem; 

2) zatwierdzaniem planu szkolenia doskonalącego przewodnika i psa służbowego; 

3) zapewnieniem przewodnikowi czasu niezbędnego na szkolenie, opiekę, pielęgnację, 

żywienie i utrzymanie higieny psa służbowego; 

4) zaopatrzeniem przewodnika w sprzęt i środki materiałowe potrzebne do realizacji zadań, 

prowadzenia szkolenia doskonalącego i uzupełniającego, żywienia i pielęgnacji psa; 

5) budową i remontem pomieszczeń dla psów służbowych oraz zaplecza gospodarczego. 

§ 60. Dowódca jednostki wojskowej na stanie, której znajdują się psy służbowe wycofane 

z użycia w Siłach Zbrojnych lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza dwa razy w roku 

nadzór nad tymi zwierzętami obejmujący ocenę ogólnego stanu zdrowia, kondycji, utrzymania, 

pielęgnacji i odżywienia. 

§ 61. Dowódca jednostki wojskowej na stanie, której znajdują się konie służbowe 

używane w Siłach Zbrojnych sprawuje nadzór nad tymi zwierzętami obejmujący sprawy 

związane z: 

1) optymalnym i racjonalnym używaniem konia służbowego zgodnie z jego 

przeznaczeniem; 

2) opracowaniem i przestrzeganiem planu szkolenia i treningu konia pod siodłem 

z założeniem, że musi on odbywać się minimum 5 dni w tygodniu dla każdego konia 

z wyjątkiem tych, które zostały zwolnione przez lekarza weterynarii; 

3) zapewnieniem żołnierzowi – jeźdźcy czasu niezbędnego na szkolenie, opiekę, 

pielęgnację, żywienie i utrzymanie higieny konia służbowego; 

4) zapewnieniem należytego wyposażenia koni w sprzęt do pielęgnacji i treningów 

jeździeckich; 

5) doborem rzędu jeździeckiego oraz jego należytej konserwacji; 

6) właściwym podkuwaniem konia. 
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§ 62. Dowódca jednostki wojskowej na stanie, której znajdują się konie służbowe 

wycofane z użycia w Siłach Zbrojnych lub osoba wyznaczona przez niego przeprowadza dwa 

razy w roku nadzór nad tymi zwierzętami obejmujący ocenę ogólnego stanu zdrowia, kondycji, 

utrzymania, pielęgnacji i odżywienia. 

§ 63. 1. Wojskowy lekarz weterynarii przeprowadza raz na kwartał kontrolę warunków 

utrzymania i wykorzystania psów służbowych używanych w Siłach Zbrojnych i wycofanych z 

użycia w Siłach Zbrojnych. W czasie kontroli sprawdza odpowiednio: 

1) stan ewidencji psów, prawidłowość zapisów w książce ewidencji i przeglądów psów 

służbowych i w dowodach tożsamości psa służbowego oraz zgodności stanu 

ewidencyjnego ze stanem faktycznym; 

2) ogólny stan zdrowia zwierząt; 

3) stan pielęgnacji psów służbowych oraz stan wyposażenia w przedmioty do pielęgnacji; 

4) stan pomieszczeń dla psów , warunki zdrowotne, stan wyposażenia pomieszczeń 

i utrzymanie porządku; 

5) stan odżywienia psów, stosowane należności żywnościowe, warunki żywienia, stan 

zapasów karmy i jej jakość oraz warunki przechowywania; 

6) warunki pracy psów służbowych oraz stan ekwipunku; 

7) realizację szkolenia doskonalącego i uzupełniającego. 

Punkt 6 i 7 nie dotyczą psów służbowych wycofanych z użycia w Siłach Zbrojnych. 

2. Wojskowy lekarz weterynarii każdorazowo po dokonaniu kontroli, o której mowa 

w ust. 1 sporządza protokół kontroli warunków utrzymania i wykorzystania psów służbowych, 

który jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia, referuje dowódcy jednostki 

wojskowej wyniki kontroli wraz z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości. Ponadto uwagi 

pokontrolne wpisuje do książki ewidencji i przeglądów psów służbowych. 

§ 64. 1. Wojskowy lekarz weterynarii przeprowadza nie rzadziej niż raz na kwartał 

kontrolę warunków utrzymania i wykorzystania koni służbowych używanych w Siłach 

Zbrojnych i wycofanych z użycia w Siłach Zbrojnych. W czasie kontroli sprawdza 

odpowiednio: 

1) stan ewidencyjny koni, prawidłowość zapisów w książce ewidencji i przeglądów koni 

służbowych i w dowodach tożsamości konia służbowego oraz zgodności stanu 

ewidencyjnego ze stanem faktycznym; 
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2) stan pomieszczeń dla koni, warunki zdrowotne, stan wyposażenia pomieszczeń 

i utrzymanie porządku; 

3) stan odżywienia zwierząt, stosowane należności żywnościowe, warunki żywienia, stan 

zapasów paszy, jej przechowywanie i jakość; 

4) stan pielęgnacji zwierząt oraz stan wyposażenia w przedmioty do pielęgnacji; 

5) stan podkucia konia; 

6) warunki pracy konia służbowego, jakość, stan i dopasowanie rzędu jeździeckiego; 

7) ogólny stan zdrowia zwierząt. 

2. Wojskowy lekarz weterynarii każdorazowo po dokonaniu kontroli, o której mowa 

w ust. 1 sporządza protokół z kontroli i przedstawia go dowódcy jednostki wojskowej wraz 

z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości. Ponadto uwagi pokontrolne wpisuje do książki 

ewidencji i przeglądów koni służbowych. 

Rozdział VI 

Tryb odbierania psa służbowego i konia służbowego opiekunowi oraz organizacji 

społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt 

§ 65. 1. Komisję co najmniej trzyosobową w sprawie odebrania opiekunowi oraz 

organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt powołuje dowódca 

jednostki wojskowej, na stanie której znajduje się pies służbowy lub koń służbowy na wniosek 

wojskowego lekarza weterynarii lub osoby, o której mowa w § 61 i § 63. 

2. W skład komisji powinien wchodzić wojskowy lekarz weterynarii. 

3. Z czynności odebrania psa lub konia służbowego sporządza się protokół odebrania 

opiekunowi/organizacji psa/konia służbowego, który zatwierdza dowódca jednostki 

wojskowej, na stanie której znajduje się pies służbowy lub koń służbowy. 

4. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku nr 15 do 

rozporządzenia. 

Rozdział VII 

Sposób żywienia, wielkość normy karmy dla psa służbowego i konia służbowego 

używanego w Siłach Zbrojnych oraz normy karmy dla psa służbowego i konia 
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służbowego wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych, jak również warunki ustalania 

dziennej stawki pieniężnej na żywienie zwierząt 

§ 66. 1. Norma karmy dla psa służbowego używanego w Siłach Zbrojnych jest określona 

w załączniku nr 16 do rozporządzenia. 

2. Dzienna stawka pieniężna normy karmy dla psa służbowego używanego w Siłach 

Zbrojnych wynosi: 

1) dla psa o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 9 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł; 

2) dla psa o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 13 zł, 

b) w okresie zimowym – 16 zł. 

3. Dzienna stawka pieniężna normy karmy dla psa służbowego wycofanego z użycia 

w Siłach Zbrojnych wynosi: 

1) dla psa o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 7 zł, 

b) w okresie zimowym – 10 zł; 

2) dla psa o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 10 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł. 

4. Okres zimowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 trwa od 1 listopada do 31 marca. 

5. Dzienną stawkę pieniężną normy karmy dla psa służbowego odbywającego szkolenie 

w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej zwiększa się o 10%. 

§ 67. W ramach obowiązującej normy karmy dla psów, zwierzęta te można żywić: 

1) konserwami dla psów; 

2) suchą karmą; 

3) specjalistycznymi karmami weterynaryjnymi (dietetycznymi, leczniczymi), według 

wskazań wojskowego lekarza weterynarii. 

§ 68. Psy służbowe żywi się z zachowaniem następujących zasad: 

1) psa powinien karmić tylko opiekun, wyjątkowo osoba przeszkolona; 

2) karma powinna być właściwej jakości, przed podaniem psu karmy należy skontrolować 

jej cechy organoleptyczne (swoisty wygląd i zapach); 
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3) psa karmi się dwa razy dziennie o stałej porze, w miejscu stałego wypoczynku chyba, że 

wojskowy lekarz weterynarii zaleci inaczej; 

4) normę dzienną karmy dla psów dzieli się na dwie części, z zachowaniem zasady 

podawania karmy na godzinę przed rozpoczęciem pracy podając 1/3 normy dziennej a 2/3 

normy po zakończeniu pracy po godzinnym odpoczynku; 

5) jeżeli pora karmienia koliduje z czasem pełnienia służby, przewodnik zobowiązany jest 

nakarmić psa w innym dogodnym momencie; 

6) spożywanie posiłku przez psa powinno odbywać się w zupełnym spokoju; 

7) psa karmi się wyłącznie z miski przeznaczonej do tego celu; 

8) po nakarmieniu psa, niezjedzone resztki karmy należy usunąć a miskę umyć. 

§ 69. 1. Norma karmy dla konia służbowego używanego w Siłach Zbrojnych jest 

określona w załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

2. Dzienna stawka pieniężna normy karmy dla konia służbowego używanego w Siłach 

Zbrojnych wynosi 30 zł. 

3. Dzienna stawka pieniężna normy karmy dla konia służbowego wycofanego z użycia w 

Siłach Zbrojnych wynosi 23 zł. 

§ 70. Przy żywieniu koni służbowych obowiązują następujące zasady: 

1) zasadniczą paszą dla koni jest owies i siano z dodatkiem witamin i mieszanek mineralnych 

oraz mieszanek pełnoporcjowych w razie konieczności; 

2) pasza zanieczyszczona, zepsuta, spleśniała nie może być w żadnym wypadku użyta jako 

karma dla koni. Wątpliwej jakości paszę powinien zbadać i ocenić wojskowy lekarz 

weterynarii; 

3) konie należy karmić regularnie 3 razy dziennie, o stałych porach; 

4)  owies podaje się koniom 3 razy dziennie wraz z ustaloną ilością dodatku paszowego oraz 

mineralno-witaminowego do każdej porcji owsa i sól w formie lizawki; 

5) dzienną należność siana dla konia dzieli się na 3 części w stosunku  1 : 1 : 4. Mniejsze 

porcje siana podaje się koniom rano i w południe przed pojeniem. Po napojeniu podaje 

się im porcję owsa. Większą porcję siana podaje się koniom wieczorem po napojeniu 

i zjedzeniu owsa; 

6) po nakarmieniu konia owsem nie wolno używać go do pracy wcześniej niż po upływie 

1,5 godziny; 
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7) zamianę paszy stosowanej dotychczas na nową należy każdorazowo uzgadniać 

z lekarzem weterynarii opiekującym się końmi. Koniom nie wolno podawać paszy 

zielonej ściętej, przechowywanej nawet przez krótki okres czasu. 

Rozdział VIII 

Tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów żywienia psa 

służbowego lub konia służbowego, a także sposób ustalania wysokości tego ryczałtu oraz 

jednostki organizacyjne właściwe do wypłaty tych należności bądź egzekwowania ich 

zwrotu. 

§ 71. 1. Ryczałt z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia psa lub konia służbowego 

używanego w Siłach Zbrojnych jak i wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych przyznaje się 

opiekunowi lub organizacji na podstawie wniosku złożonego do dowódcy jednostki 

wojskowej, na stanie której znajdują się te zwierzęta. 

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 może być przyznawany tylko w sytuacji braku 

możliwości zapewnienia żywienia w naturze. 

§ 72. Ryczałt z tytułu kosztów żywienia psa służbowego lub konia służbowego wypłaca 

się opiekunowi lub organizacji co miesiąc z góry, przy czym w pierwszym miesiącu 

sprawowania opieki – ryczałt wypłaca się nie później niż w dniu rozpoczęcia żywienia 

zwierzęcia, a w kolejnych miesiącach nie później niż w pierwszym dniu roboczym danego 

miesiąca. 

§ 73. 1. Ryczałt, o którym mowa w § 71, dla opiekuna psa lub organizacji oblicza się jako 

iloczyn dni w danym miesiącu kalendarzowym i normy karmy dla psa, o której mowa w § 66 

ust. 2 i 3. 

2. Ryczałt, o którym mowa w § 71, dla opiekuna konia lub organizacji oblicza się jako 

iloczyn dni w danym miesiącu kalendarzowym i normy karmy dla konia, o której mowa w § 69 

ust. 2 i 3. 

§ 74. 1. Zwrot nadpłaconego ryczałtu, o którym mowa w § 71 ust. 1 powstały z przyczyn, 

o których mowa w art. 136f ust. 5 i 7 ustawy następuje na wniosek dowódcy jednostki 

wojskowej, na stanie której znajduje się pies lub koń służbowy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 dowódca jednostki wojskowej składa opiekunowi 

lub organizacji wskazując numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot 

środków. 
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§ 75. Wypłaty należności, o których mowa w § 71 i egzekucja ich zwrotu jest realizowana 

przez właściwego dla jednostki, na stanie której znajdują się psy lub konie służbowe, 

dysponenta środków budżetu państwa, o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia. 

Rozdział IX 

Tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego lub 

konia służbowego używanego w Siłach Zbrojnych oraz psa służbowego lub konia 

służbowego wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych, w tym kosztów produktów 

leczniczych. 

§ 76. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa lub konia służbowego używanego 

w Siłach Zbrojnych oraz psa lub konia służbowego wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych, 

w tym koszty produktów leczniczych, w przypadku zabiegów wykonywanych przez 

wojskowego lekarza weterynarii pokrywa właściwy dla jednostki, na stanie której znajduje się 

zwierzę, dysponent środków budżetu państwa, o którym mowa w § 2 pkt 2. 

§ 77.1. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa lub konia służbowego 

używanego w Siłach Zbrojnych oraz psa lub konia służbowego wycofanego z użycia w Siłach 

Zbrojnych, w tym koszty produktów leczniczych, w przypadku zabiegów wykonywanych 

w zakładach leczniczych dla zwierząt innych niż podległe Ministrowi Obrony Narodowej, 

pokrywa się w trybie złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów z tytułu opieki lekarsko-

weterynaryjnej. 

2. Zgodę na profilaktykę i leczenie psa lub konia służbowego używanego w Siłach 

Zbrojnych oraz psa lub konia służbowego wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych 

w zakładach leczniczych dla zwierząt innych niż podległe Ministrowi Obrony Narodowej 

wydaje dowódca jednostki wojskowej, na stanie której znajduje się zwierzę. Powyższa zgoda 

nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 136 ust. 2 ustawy. 

3. Opiekun zwierzęcia lub organizacja składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 do 

dowódcy jednostki wojskowej, na stanie której znajduje się zwierzę wraz z fakturą. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 podlega weryfikacji przez wojskowego lekarza 

weterynarii pod kątem zasadności wykonanych zabiegów profilaktycznych i leczenia 

a następnie jest przekazywany do właściwego dysponenta środków budżetu państwa, o którym 

mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia, celem realizacji płatności. 
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Rozdział X 

Przepis końcowy 

§ 78. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem…. 

MINISTER 

OBRONY NARODOWEJ 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136m 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia … o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ………..).  

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia: 

 jednostki organizacyjne właściwe do prowadzenia szkolenia specjalistycznego psów służbowych i koni 

służbowych używanych w Siłach Zbrojnych oraz sposób szkolenia tych zwierząt, 

 wymagania zdrowotne i użytkowe psów i koni zapewniające ich przydatność do służby w Siłach 

Zbrojnych, 

 tryb zakupu, przekazywania i wycofywania psów służbowych i koni służbowych z użycia w Siłach 

Zbrojnych oraz sposobu prowadzenia ewidencji psów służbowych i koni służbowych, 

 sposób utrzymania i wykorzystania psów służbowych i koni służbowych w Siłach Zbrojnych, 

 zakres opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz sposób sprawowania nadzoru nad psami służbowymi i końmi 

służbowymi w Siłach Zbrojnych, 

 tryb odbierania psa służbowego i konia służbowego opiekunowi oraz organizacji, której statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt, 

 sposób żywienia, wielkość normy karmy dla psa służbowego i konia służbowego używanego w Siłach 

Zbrojnych oraz normy karmy dla psa służbowego i konia służbowego wycofanego ze służby w Siłach 

Zbrojnych, jak również warunki ustalania dziennej stawki pieniężnej za wyżywienie zwierząt, 

 tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego lub 

konia służbowego a także sposób ustalania wysokości tego ryczałtu oraz jednostek organizacyjnych 

właściwych do wypłaty tych należności bądź egzekwowania ich zwrotu, 

 tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego i konia służbowego 

używanego w Siłach Zbrojnych oraz psa służbowego i konia służbowego wycofanego ze służby w Siłach 

Zbrojnych, w tym kosztów produktów leczniczych  

–mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych z użyciem psa 

służbowego lub konia służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem oraz racjonalne wydatkowanie środków 

finansowych. 

Projektowane rozporządzenie szczegółowo reguluje materię statusu zwierząt używanych w Siłach 

Zbrojnych i również tych wycofanych z użycia w jednostkach wojskowych. 

W projektowanym § 2 rozporządzenia wprowadzono definicję terminów, którymi się ono posługuje. 

W § 311 projektu rozporządzenia, wskazano jednostki organizacyjne właściwe do prowadzenia 

szkolenia specjalistycznego psów służbowych i koni służbowych używanych w Siłach Zbrojnych oraz sposób 

szkolenia tych zwierząt. 

Proponowany zapisy § 3 i 8 wskazują, że głównym sposobem szkolenia osób wykorzystujących 

zwierzęta używane w Siłach Zbrojnych jak i tych zwierząt, jest stacjonarne szkolenie specjalistyczne 
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organizowane przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w stosunku do psów lub Szwadron 

Kawalerii Wojska Polskiego w odniesieniu do koni.  

W § 4 w proponowanym kształcie wymienione zostały specjalności szkoleniowe psów przydatnych do 

realizacji zadań służbowych w Siłach Zbrojnych. 

Projektowane przepisy § 1218 realizują upoważnienie ustawowe w zakresie określenia wymagań 

zdrowotnych i użytkowych psów i koni zapewniających ich przydatność do służby w Siłach Zbrojnych. 

W proponowanych zapisach § 1215 przedstawiono wymagania co do wieku, zdrowia i cech 

osobniczych psów, kwalifikowanych do użycia w Siłach Zbrojnych natomiast w § 1618 ujęto analogiczne 

wymagania stawiane przed pozyskiwanymi końmi. 

W § 19 - 37 projektu przedstawiono tryb zakupu, przekazywania i wycofywania psów służbowych  i koni 

służbowych z użycia w Siłach Zbrojnych oraz sposobu prowadzenia ewidencji psów służbowych i koni 

służbowych. 

Proponowane zapisy zawarte w § 1924 szczegółowo opisują tryb zakupu (nabywania) psów, 

realizowany generalnie przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Farmacji i Techniki Medycznej w uzgodnieniu 

z Szefem Służby Weterynaryjnej – Inspektorem Weterynaryjnym Wojska Polskiego. Dopuszcza się jednakże 

możliwość nabywania psów w innych ośrodkach szkoleniowych jeśli wymagają tego potrzeby Sił Zbrojnych. 

Natomiast nabywanie koni organizuje wojskowy oddział gospodarczy, który posiada je na swojej ewidencji 

głównej. 

W projektowanych § 24 i 26 opisuje się procedurę znakowania elektronicznego i wystawiania 

dokumentów identyfikujących zakwalifikowanych do użycia w Siłach Zbrojnych psów i koni, natomiast § 25 

przedstawia realizację 21-dniowego okresu obserwacyjno-adaptacyjnego dla koni nowo nabytych celem 

umożliwienia wykrycia wad głównych i ukrytych. 

W § 2731 projektu uregulowano sprawę przekazywania psa służbowego kandydatowi na przewodnika 

lub przewodnikowi jak i sposób przekazywania między jednostkami wojskowymi. 

Proponowane zapisy § 3234 opisują szczegółowe podstawy wycofania z użycia w Siłach Zbrojnych psa 

i konia, sposób przeprowadzenia procedury wycofania oraz wykonania stosownej dokumentacji. 

Proponowany zapis § 35 w proponowanym zapisie wskazuje Szefa Służy Weterynaryjnej – Inspektora 

Weterynaryjnego Wojska Polskiego jako osobę prowadzącą centralną ewidencję psów i koni będących na stanie 

Sił Zbrojnych. 

W § 3853 projektowanego rozporządzenia opisano sposób utrzymania i wykorzystania psów 

służbowych i koni służbowych w Siłach Zbrojnych.  

W projektowanych zapisach § 38 - 45 przedstawiono warunki dotyczące miejsc przebywania psów 

używanych w Siłach Zbrojnych oraz obowiązki przewodników i kandydatów na przewodników w zakresie 

wykorzystania psów do realizacji zadań służbowych jak i ich pielęgnacji. Jest tu odwołanie się do rozporządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt 

wykorzystywanych do celów widowiskowych, filmowych , sportowych i specjalnych, ze względu na to, że psy 

służbowe używane min. przez Siły Zbrojne są zaliczone do katalogu zwierząt specjalnych. Znajduje się tu tez 
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regulacja, która umożliwia przebywanie psa służbowego w domu przewodnika po uzyskaniu zgody dowódcy 

jednostki posiadającej psa na swoim stanie. 

Przedstawione propozycje zapisów § 4653 obejmują warunki miejsca przetrzymywania koni, sposobu 

ich karmienia, pielęgnacji i właściwego, racjonalnego ich wykorzystania dla celów reprezentacyjnych. 

Projektowane przepisy § 5464 opisują zakres opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz sposób sprawowania 

nadzoru nad psami służbowymi i końmi służbowymi w Siłach Zbrojnych. 

W § 54 wskazano jakim zabiegom profilaktycznym poddaje się psa służbowego, kto decyduje o ich 

zakresie i częstotliwości. 

Proponowany zapis § 55 dotyczy zabezpieczenia weterynaryjnego psa wyjeżdżającego i powracającego 

z realizacji zadań poza granicami państwa.  

W projektowanym zapisie § 56 określono częstotliwość przeprowadzania okresowych badań lekarsko-

weterynaryjnych realizowanych przez wojskowego lekarza weterynarii w odniesieniu do psów będących na 

stanie Sił Zbrojnych. 

Przedstawione propozycje zapisów § 57 wskazują jakim zabiegom profilaktycznym poddaje się konia 

używanego w Siłach Zbrojnych i kto te zabiegi może wykonywać. 

 W projektowanym zapisie § 58 przedstawiono częstotliwość realizacji okresowej oceny stanu zdrowia 

koni będących na stanie Sił Zbrojnych, sposób ich ewidencjonowania jak również wskazano osobę 

odpowiedzialną za ich wykonanie.  

W§ 5962 określono sposób realizacji nadzoru przez dowódcę jednostki wojskowej, na stanie której 

znajdują się psy lub konie, nad warunkami ich egzystencji, sposobem szkolenia i użycia do realizacji zadań 

służbowych.  

Przedstawione projekty zapisów § 6364 opisują częstotliwość i zakres realizowanego prze wojskowych 

lekarzy weterynarii nadzoru nad zwierzętami służbowymi używanymi w Siłach Zbrojnych oraz sposób jego 

dokumentowanie.  

W § 65 przedstawia tryb odbierania psa służbowego i konia służbowego opiekunowi oraz organizacji, 

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, skład komisji i dokumentowania realizowanych 

czynności. 

W § 6670 przedstawiono sposób żywienia, wielkość normy karmy dla psa służbowego i konia 

służbowego używanego w Siłach Zbrojnych oraz normy karmy dla psa służbowego i konia służbowego 

wycofanego ze służby w Siłach Zbrojnych, jak również warunki ustalania dziennej stawki pieniężnej za 

wyżywienie zwierząt.  

W projektowanym § 66 ust. 3 określono dzienną stawkę pieniężną będącą wyznacznikiem ryczałty 

z tytułu zwrotu kosztów żywienia psa wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych z uwzględnieniem masy ciała 

psa oraz okresu letniego jak i zimowego. 

W § 69 ust. 3 określono dzienną stawkę pieniężną będącą wyznacznikiem ryczałty z tytułu zwrotu 

kosztów żywienia konia wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych. 
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Projektowane przepisy § 7175 wskazują tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu 

kosztów wyżywienia psa służbowego lub konia służbowego a także sposób ustalania wysokości tego ryczałtu 

oraz jednostek organizacyjnych właściwych do wypłaty tych należności bądź egzekwowania ich zwrotu. 

W § 71 w proponowanym brzmieniu opisuje możliwość otrzymania przez opiekuna psa lub konia 

wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych, na podstawie złożonego wniosku, ryczałt z tytułu zwrotu kosztów 

wyżywienia powierzonego mu psa lub konia. Wspomniany ryczałt wypłaca się w przypadku braku możliwości 

zapewnienia żywienia w naturze.  

W § 7677 opisano tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego 

i konia służbowego używanego w Siłach Zbrojnych oraz psa służbowego i konia służbowego wycofanego ze 

służby w Siłach Zbrojnych, w tym kosztów produktów leczniczych. 

Projektowany § 76 określa sposób finansowania zabiegów profilaktyki i leczenia psów i koni będących 

na stanie Sił Zbrojnych realizowanych przez wojskowych lekarzy weterynarii. 

W § 77 zawarto zapisy dotyczące finansowania zabiegów profilaktyki i leczenia psów i koni wycofanych 

z użycia w Siłach Zbrojnych realizowanych przez zakłady lecznicze dla zwierząt inne niż podległe Ministrowi 

Obrony Narodowej. Możliwość ich wykonania poprzedzona musi być zgodą dowódcy jednostki posiadającego 

psa lub konia na swoim stanie. Refundacja kosztów opisanych czynności weterynaryjnych odbywać się będzie 

na wniosek opiekuna zwierzęcia a dowodem jej realizacji będzie załączona faktura z potwierdzoną przez 

wojskowego lekarza weterynarii zasadnością realizacji usługi.  

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia planowane jest razem z ustawą z dnia….  o zmianie ustawy 

o Policji oraz niektórych innych ustaw. 

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw  

i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. 

Rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Stosownie do postanowień § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz.1006, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 

uzgodnienia. 

Projekt nie jest objęty zakresem Prawa Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia…  
w sprawie wykorzystania psów służbowych i koni służbowych w 

Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ministerstwo wiodące i Ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu: 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Wojciech 

SKURKIEWICZ 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Płk lek. wet. Grzegorz KRÓL– Szef Służby Weterynaryjnej Wojska 
Polskiego, Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON, 

tel. 261 842 629, 261 842 630,  

e-mail: dwszdr.kierownictwo@mon.gov.pl 
 

Data sporządzenia: 

7.04.2021 r.  

 

Źródło:  
art. 136m ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony 

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

 

Nr w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Obrony Narodowej 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia opracowany został w związku z projektowanymi zmianami ustawy z dnia 21 listopada 1967r.  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372). W projektowanych przepisach 

zawarto delegację ustawową dla Ministra Obrony Narodowej (w dziale III w rozdziale 8 art. 136m „Psy służbowe i konie 

służbowe”) dotyczącą określenia: 
1) jednostek organizacyjnych właściwych do prowadzenia szkolenia specjalistycznego psów służbowych i koni 

służbowych używanych w Siłach Zbrojnych oraz sposób szkolenia tych zwierząt, 

2) wymagań zdrowotnych i użytkowych psów i koni zapewniających ich przydatność do służby w Siłach Zbrojnych, 

3) trybu zakupu, przekazywania i wycofywania psów służbowych i koni służbowych z użycia w Siłach Zbrojnych 
oraz sposobu prowadzenia ewidencji psów służbowych i koni służbowych, 

4) sposobu utrzymania i wykorzystania psów służbowych i koni służbowych w Siłach Zbrojnych, 

5) zakresu opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz sposobu sprawowania nadzoru nad psami służbowymi i końmi 
służbowymi w Siłach Zbrojnych, 

6) trybu odbierania psa służbowego i konia służbowego opiekunowi oraz organizacji, której statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, 
7) sposobu żywienia, wielkości normy karmy dla psa służbowego i konia służbowego używanego w Siłach Zbrojnych 

oraz normy karmy dla psa służbowego i konia służbowego wycofanego ze służby w Siłach Zbrojnych, jak również 

warunków ustalania dziennej stawki pieniężnej za wyżywienie zwierząt, 

8) trybu przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego lub konia 
służbowego a także sposób ustalania wysokości tego ryczałtu oraz jednostek organizacyjnych właściwych do 

wypłaty tych należności bądź egzekwowania ich zwrotu, 

9) trybu pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego i konia służbowego używanego 
w Siłach Zbrojnych oraz psa służbowego i konia służbowego wycofanego ze służby w Siłach Zbrojnych, w tym 

kosztów produktów leczniczych  

– mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych z użyciem psa służbowego 
lub konia służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem oraz racjonalne wydatkowanie środków finansowych.”. 

Wprowadzenie powyższych regulacji usystematyzuje sposób postępowania ze zwierzętami wycofanymi z użycia w Siłach 

Zbrojnych, a także wskaże zakres obowiązków, z jakich musi wywiązać się opiekun takiego zwierzęcia wobec powierzonego 

mu psa lub konia w służbie jak i wycofanego użycia w Siłach Zbrojnych przy założeniu, że zwierzę to w dalszym ciągu 
pozostaje na stanie jednostki wojskowej. Ponadto, przyjęcie powyższych rozwiązań stanowiłoby realizację oczekiwań 

społecznych, w tym samych żołnierzy-przewodników, które mają swoje źródło w poczuciu etycznego obowiązku 

zapewnienia godnej egzystencji psom i koniom zarówno w trakcie wykonywania zadań na rzecz Sił Zbrojnych jak i po jej 

zakończeniu. 

 

  

 



– 29 – 
 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowane rozwiązanie to przyjęcie propozycji określających obowiązki opiekunów zwierząt, w tym  
w szczególności związane z zapewnieniem dobrostanu zwierząt, zapewnienia im racjonalnego żywienia dostosowanego do 

potrzeb zwierzęcia, dbania o ich stan zdrowia, kondycję oraz zapewnienie właściwej pielęgnacji.  

Istotne jest także, zapewnienie dostosowania norm żywienia psa i konia do potrzeb jego organizmu, wieku, stanu zdrowia, 
warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii. Opiekun 

zwierzęcia używanego do celów służbowych, a także wycofanego ze służby w Siłach Zbrojnych będzie otrzymywał 

wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia 

zwierzęcia. Zapewnione zostaną środki na badania profilaktyczne i leczenie nie tylko zwierząt pozostających w służbie, 

lecz również wycofanych z niej.  

Ponadto, zaproponowano wprowadzenie mechanizmów nadzoru ze strony Sił Zbrojnych nad sposobem realizacji opieki 

nad powierzonym zwierzęciem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwierzę będzie mogło być odebrane 
opiekunowi lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i przydzielone innej 

osobie. 

Określono szczegółowo wysokości normy wyżywienia psa używanego w służbie oraz wycofanego ze służby w Siłach 

Zbrojnych, a także dzienną stawkę pieniężna normy wyżywienia konia w służbie oraz wycofanego ze służby.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Z uwagi na charakter problematyki wybrano kraje europejskie, które posiadają w swojej służbie dość liczną grupę zwierząt, 

a także bogate doświadczenie używania ich w służbie. Na podstawie uzyskanych informacji otrzymanych od Wojskowej 
Służby Weterynaryjnej USA, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii należy stwierdzić, że podejście do tej tematyki 

jest zróżnicowane, a problematyka zwierząt wycofanych ze służby zazwyczaj nie jest do końca uregulowana. Normatywny 

przykład rozwiązania stanowi armia USA i Niemiec, gdzie opiekun psa na „emeryturze” otrzymuje świadczenie 

przeznaczone na wyżywienie i leczenie psa. We wskazanych powyżej państwach zwierzęta są zazwyczaj przekazywane 
dotychczasowym opiekunom-przewodnikom, lub przekazywane organizacjom, których statutowym celem jest ochrona 

zwierząt. W przypadku gdy nie uda się znaleźć chętnej osoby lub instytucji do zaopiekowania się zwierzęciem na 

„emeryturze”, zwierzę może pozostać na „emeryturze” dożywotnio w kojcu lub stajni będących w dyspozycji wojska. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Żołnierze i inne 
osoby/podmioty 
mające 
powierzone pod 
opiekę psy lub 
konie- 
opiekunowie, a 
także jednostki 
wojskowe 
wykorzystujące 
do swych zadań 
zwierzęta 
służbowe, 
wojskowi lekarze 
weterynarii. 

Do realizacji zadań Siły 

Zbrojne używają 136 psów 

oraz 42 konie, łącznie w 31 

jednostkach wojskowych. 

Liczba opiekunów jest 

tożsama z ilością zwierząt 

służbowych. 

Na podstawie posiadanych 

danych oraz wyliczeń 

szacunkowych należy 

przyjąć, że średnio corocznie 

wycofywanych ze służby w 

Siłach Zbrojnych będzie 10 

psów i 4 konie. W pierwszym 

roku obowiązywania regulacji 

szacuje się, iż zostanie 

wycofanych (żywych) z 

użycia w Siłach Zbrojnych: 

10 psów i 4 konie; 

w drugim roku :  

6 psów i 2 koni, 

w trzecim roku: 

12 psów i 4 konie; 

Dane Departamentu Wojskowej 

Służby Zdrowia MON - Szefa 

Służby Weterynaryjnej Wojska 

Polskiego 

Osoby/podmioty będące 

opiekunami psów lub koni a także 

wojskowi lekarze weterynarii, 

jednostki wojskowe szkolące, 

jednostki wojskowe używające 

zwierzęta do realizacji swoich 

zadań, wojskowe jednostki 

budżetowe (realizujące 

zabezpieczenie bytowe lub 

wypłatę ekwiwalentu za 

wyżywienie i refundacje kosztów 

niezbędnego leczenia 

specjalistycznego). 

Oddziaływanie polegać będzie na 

realizacji bezpośredniej opieki   

(żywienie, pielęgnacja i leczenie) 

w trakcie wykorzystywania 

zwierząt do realizacji zadań jak i 

po ich wycofaniu z użycia w 

Siłach Zbrojnych, zapewniając 

należyty standard żywienia i 

opieki lekarsko-weterynaryjnej. 

Dowódcy jednostek wojskowych 
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w czwartym roku: 

12 psów i 6 koni. 

oraz wojskowi lekarze weterynarii  

w ramach realizowanego nadzoru 

nad dobrostanem zwierząt będą 

mieli możliwość 

wyegzekwowania należytej opieki 

realizowanej przez opiekunów 

powierzonych im zwierząt. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów 
z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.)  

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe 

z 2020 r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

Dochody 

ogółem 

            

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki  

            

Wydatki 

ogółem 

            

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki  

            

Saldo ogółem 
            

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki  

            

Źródła 

finansowania  

Wydatki związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia będą finansowane z części 29 

budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, w ramach limitu wydatków 

obronnych wyliczanego zgodnie z regułą zawartą w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie 

i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1453 i 2020), bez potrzeby dodatkowego zwiększania. 

Dodatkowe 

informacje,  

w tym 

wskazanie 

źródeł danych  

i przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

Do realizacji zadań Siły Zbrojne używają 136 psów i 42 konie . W 2020 roku ze stanu Sił Zbrojnych 

wycofano z użycia 17 psów (w tym 14 żywych) i 2 konie (żywe). W poprzednich latach było to 
odpowiednio: 2019 r. – 7 psów służbowych (6 żywych) oraz 0 koni służbowych, 2018 r. – 8 psów 

służbowych (7 żywych) oraz 5 koni służbowych (3 żywych), 2017 r. – 10 psów służbowych (10 

żywych) oraz 4 konie służbowych (4 żywe).Średni wiek życia psa używanego w Siłach Zbrojnych 

szacowany jest na ok. 13 lat. Psy służbowe w jednostkach wojskowych używa się średnio ok. 8 lat, a w 
momencie wycofywania służby mają około 10 lat. W związku z powyższym można szacować, że pies 

po wycofaniu z Sił Zbrojnych przeżyje około 3 lata przy czym średnio rocznie wycofywanych z użycia 

w jednostek wojskowych jest ok. 10 żywych psów. Należy założyć, że projektowanym ryczałtem na 
zwierzę służbowe wycofane z użycia w Siłach Zbrojnych, w czwartym roku od momentu jego 

wprowadzenia objętych zostanie ok. 30 psów.  

Przyjmując podobne uwarunkowania, stwierdzić należy, iż koń żyje średnio ok. 30 lat. Z posiadanych 
danych wynika, że konie w Szwadronie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego pracują średnio ok. 14 

lat i 6 miesięcy, a w momencie wycofania z użycia w Sił Zbrojnych mają około 18 lat. Można 
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zakładać, że koń po wycofaniu ze służby przeżyje około 12 lat. Średnio w skali roku wycofywane są 

4 żywe konie. Projektowanym rozwiązaniem w dwunastym roku od momentu jego wprowadzenia 

objętych zostałoby 30 konie. 

Szacuje się, że roczny koszt wyżywienia psa w służbie o wadze powyżej 20 kg oraz o wadze poniżej 20 

kg jest na poziomie odpowiednio 5 250 zł i 3 875 zł. Średnio roczny koszt opieki weterynaryjnej na 
jedno zwierzę wynosi ok. 1 000 zł. Roczny szacunkowy koszt utrzymania psa w służbie o wadze powyżej 

20 kg oraz o wadze poniżej 20 kg (łącznie wyżywienie i opieka weterynaryjna) jest na poziomie 

odpowiednio ok 6 250 zł i 4 875 zł.  

Roczny koszt wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych o wadze powyżej 

20 kg/oraz o wadze poniżej 20 kg będzie wynosił odpowiednio: 4 200 zł oraz 3.100 zł (koszt wyżywienia 

psa służbowego wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych pomniejszono o 20%). 

Roczny koszt wyżywienia konia służbowego używanego w Siłach Zbrojnych będzie wynosił: 
11 200 zł, a wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych: 8 395 zł (koszt wyżywienia konia służbowego 

wycofanego z użycia w Siłach Zbrojnych pomniejszono o 25%).  

Roczny szacunkowy koszt utrzymania konia w służbie (łącznie wyżywienie i opieka weterynaryjna) 

jest na poziomie odpowiednio ok. 14 850 zł, a wycofanego z użycia ok. 10 220 zł. 

Szacunkowe koszty dotyczące zapewnienia dobrostanu zwierząt służbowych wycofanych  
z użycia w Siłach Zbrojnych:  

1) psy:  

a) roczne wyżywienie  od 42 000 zł za 10 psów do 126 000 zł za 30 psów, 

b) roczna opieka weterynaryjna  od 10 000 zł za 10 psów do 30 000 zł za 30 psów. 

2) konie: 

a) roczne wyżywienie  od 40 880 zł za 4 konie do 306 600 zł za 30 koni 

b) roczna opieka weterynaryjna  od 10.220 zł za 4 konie do 76.650 zł za 30 koni. 

Łączny roczny szacunkowy koszt opieki weterynaryjnej maksymalnej liczby zwierząt (tj. dla liczby 60 

zwierząt) wycofanych z użycia w Siłach Zbrojnych może wynieść ok. 106 650 zł. 

Łączny koszt utylizacji zwłok w ciągu roku wyliczony na podstawie średniej liczby rocznie 

wycofywanych z Sił Zbrojnych zwierząt (tj. dla liczby 5 zwierząt) wyniesie ok. 560 zł. 

Szacuje się, że średnio roczny koszt zapewnienia dobrostanu zwierzętom służbowy wycofanym z 

użycia w Siłach Zbrojnych może wynieść około 539 300 zł. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz  

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w 

życie zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie(
0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z 2020 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepie- 

niężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji dotyczących 

majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków 

przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a zatem nie podlega 
obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu proponowanych rozwiązań  
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na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, stosownie do przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).  

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji 

oddziaływujących na rodzinę, obywateli oraz gospodarstwa domowe. 

osoby 

niepełnosprawne, 

osoby starsze 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji oddziaływujących 
na osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. 

Niemierzalne   

  

Dodatkowe 

informacje,  

w tym 

wskazanie 

źródeł danych  

i przyjętych  

do obliczeń 

założeń  

Proponowane zmiany nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  

w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

zmniejszenie liczby dokumentów  

zmniejszenie liczby procedur 

skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

inne:      

zwiększenie liczby dokumentów 

zwiększenie liczby procedur 

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

inne:      

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 

do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
 

Komentarz: Nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

środowisko 

naturalne 
sytuacja i rozwój 

regionalny 

inne: dobrostan 
zwierząt 

 

demografia 

mienie państwowe 

 

informatyzacja 

zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

Wskutek proponowanych zmian radykalnej poprawie ulegnie sytuacja zwierząt wycofanych z użycia w 

Siłach Zbrojnych, poprawi się ich dobrostan oraz możliwość szybszej adopcji, powstanie nadzór 

przedstawicieli Sił Zbrojnych nad ich dalszą egzystencją oraz zachowana zostanie więź miedzy jednostką 

wojskową a zwierzęciem na rzecz której był wykorzystywany. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia.. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U……). 
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się dokonania ewaluacji efektów projektu.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 

w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Straży Granicznej 

Na podstawie art. 147zh ustawy 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, 464 i …) zarządza się, co 

następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego lub konia służbowego; 

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

wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia; 

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

4) sposób utrzymania, profilaktyki oraz 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 oraz konia służbowego 

wycofanego z użycia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie 

zwierzęcia; 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa 

służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia oraz 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 oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia; 
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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 ustawy o Straży Granicznej; 

10) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) hipolog jednostki - instruktora jazdy konnej, mianowanego lub zatrudnionego na 

stanowisku służbowym, na którym powierzono mu obowiązki w zakresie sprawowania  

w oddziale Straży Granicznej merytorycznego nadzoru nad używaniem koni służbowych 

do realizacji zadań Straży Granicznej i koordynowania całokształtu spraw z tym 

związanych; 

2) jednostka organizacyjna SG - oddział Straży Granicznej, ośrodek Straży Granicznej; 

3) OSS SG – Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu; 

4) kynolog jednostki - funkcjonariusza lub pracownika Straży Granicznej mianowanego lub 

zatrudnionego na stanowisku służbowym, na którym powierzono mu obowiązki       w 

zakresie sprawowania w oddziale Straży Granicznej merytorycznego nadzoru nad 

używaniem psów służbowych do realizacji zadań Straży Granicznej i koordynowania 

spraw związanych z kynologią, a w ośrodku Straży Granicznej osobę wyznaczoną przez 

komendanta ośrodka; 

5) placówka - placówka Straży Granicznej; 

6) kierownik wewnętrznej komórki organizacyjnej – komendant placówki, naczelnik 

wydziału zabezpieczenia działań jednostki organizacyjnej SG; 

7) przewodnik zwierząt służbowych - przewodnika lub jeźdźca; 

8) ustawa - ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej; 

9) zwierzę służbowe - psa lub konia służbowego. 

Rozdział 2. 

Tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego lub konia służbowego 

§ 3. 1. Psa zakupionego przez OSS SG przekazuje się kandydatowi na przewodnika lub 

przewodnikowi na podstawie rozkazu dziennego Komendanta OSS SG. 

2. Psa służbowego, dopuszczonego do użycia w Straży Granicznej na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 7 ustawy, 

przekazuje się z OSS SG do właściwej jednostki organizacyjnej SG na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego psa służbowego. 
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3. W protokole zdawczo-odbiorczym psa służbowego określa się wartość pieniężną psa 

służbowego obliczoną poprzez zsumowanie ceny zakupu, kosztów profilaktyki lekarsko-

weterynaryjnej i wyżywienia poniesionych podczas szkolenia. 

4. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego psa służbowego jest określony w załączniku 

nr 1. 

§ 4. 1. Przewodnikowi powierza się jednego psa służbowego. 

2. Przewodnikowi można powierzyć dwa psy służbowe za zgodą kierownika komórki 

organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr i szkolenia 

wydaną na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej SG. 

§ 5. W przypadku przeniesienia przewodnika na inne stanowisko służbowe nie 

obejmujące swym zakresem obowiązków związanych z opieką nad psem służbowym i jego 

używaniem do celów służbowych, rezygnacji przewodnika ze sprawowania opieki nad psem 

służbowym, zwolnienia przewodnika ze służby albo wygaśnięcia stosunku służbowego, 

powierzony temu przewodnikowi pies służbowy jest przekazywany, za zgodą kierownika 

komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr 

i szkolenia, pod opiekę: 

1) innemu przewodnikowi; 

2) kandydatowi na przewodnika; 

3) czasowo - kynologowi jednostki. 

§ 6. 1. Decyzję w sprawie przekazania psa służbowego: 

1) innemu przewodnikowi nie posiadającemu psa służbowego w ramach jednostki 

organizacyjnej SG - podejmuje jej kierownik; 

2) innym opiekunom, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3  podejmuje kierownik komórki 

organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr  i 

szkolenia; 

2. Z czynności przekazania psa służbowego w ramach jednostki organizacyjne SG 

sporządza się protokół przekazania psa służbowego. 

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 2. 

§ 7. 1. Koń służbowy może być przydzielony pod opiekę równocześnie więcej niż 

jednemu jeźdźcowi. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej SG powołuje komisję w sprawie przydzielenia 

konia. 
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3. W skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą: 

1) hipolog, który jest przewodniczącym komisji; 

2) przedstawiciel komórki właściwej w sprawach kadr i szkolenia jednostki organizacyjnej 

SG, na której stanie znajduje się koń służbowy. 

4. prac komisji, o której mowa w ust. 3, sporządza się protokół przydzielenia konia 

służbowego, który zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej SG. 

5. Wzór protokołu przydzielenia konia służbowego jest określony w załączniku nr 3. 

Rozdział 3. 

Tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych lub koni 

służbowych wycofanych z użycia 

§ 8. 1. W przypadku złożenia przez dotychczasowego przewodnika psa służbowego lub 

jeźdźca konia pisemnej deklaracji woli sprawowania opieki nad zwierzęciem wycofanym 

z użycia w Straży Granicznej, odpowiednio kynolog jednostki lub hipolog jednostki, na której 

stanie znajduje się pies służbowy lub koń służbowy, przeprowadza z dotychczasowym 

opiekunem zwierzęcia rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kynolog jednostki lub hipolog jednostki 

sporządza notatkę służbową, w której zawiera opis możliwości zapewnienia dobrostanu psu 

służbowemu lub koniowi służbowemu przez dotychczasowego opiekuna zwierzęcia wraz 

z wnioskami. 

3. Notatkę służbową, o której mowa w ust. 2, kynolog jednostki lub hipolog jednostki 

przedkłada do akceptacji kierownikowi jednostki organizacyjnej SG, na której stanie znajduje 

się pies służbowy lub koń służbowy. 

4. Decyzję o powierzeniu psa służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia 

w Straży Granicznej dotychczasowemu opiekunowi zwierzęcia podejmuje kierownik jednostki 

organizacyjnej SG, na której stanie znajduje się pies służbowy lub koń służbowy. 

§ 9. 1. Podczas rekrutacji kynolog jednostki lub hipolog jednostki, na której stanie 

znajduje się pies służbowy lub koń służbowy, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną 

z kandydatem na opiekuna psa służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia 

w Straży Granicznej. 

2. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kynolog jednostki lub hipolog jednostki 

sporządza notatkę służbową, w której zawiera ocenę kompetencji kandydata na opiekuna psa 
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służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia w Straży Granicznej wraz 

z wnioskami, uwzględniającą w szczególności: 

1) posiadanie odpowiednich umiejętności w opiekowaniu się psem służbowym lub koniem 

służbowym; 

2) posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu żywienia psa służbowego lub konia służbowego; 

3) możliwość zapewnienia dobrostanu psu służbowemu lub koniowi służbowemu. 

3. Notatkę służbową kynolog jednostki lub hipolog jednostki przedkłada do akceptacji 

kierownikowi jednostki organizacyjnej SG, na której stanie znajduje się pies służbowy lub koń 

służbowy. 

4. Decyzję o wyborze opiekuna psa służbowego lub konia służbowego wycofanego 

z użycia w Straży Granicznej na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 3, podejmuje 

kierownik jednostki organizacyjnej SG, na której stanie znajduje się pies lub koń. 

5. Wzór protokołu powierzenia psa służbowego lub konia służbowego wycofanego 

z użycia w Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 4. 

6. W przypadku braku możliwości wyłonienia opiekuna psa służbowego lub konia 

służbowego wycofanego z użycia w Straży Granicznej kierownik jednostki organizacyjnej SG 

występuje z wnioskiem do Komendanta Głównego Straży Granicznej o wskazanie innej 

jednostki organizacyjnej SG, która będzie sprawowała opiekę na zwierzęciem służbowym.  

Rozdział 4. 

Tryb wycofywania z użycia psa służbowego lub konia służbowego 

§ 10. 1. Procedurę wycofania psa służbowego przeprowadza komisja powołana przez 

kierownika jednostki organizacyjnej SG, na której stanie pies się znajduje na wniosek 

kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej, tej jednostki organizacyjnej SG lub kynologa 

jednostki. 

2. W skład komisji, o której mowa ust. 1, wchodzi co najmniej: 

1) kynolog jednostki; 

2) inne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na 

której stanie znajduje się pies służbowy. 

3. Komisja powołana do wycofania psa służbowego: 

1) sporządza w 3 egzemplarzach protokół wycofania psa służbowego; 

2) kompletuje dokumentację weterynaryjną (książka psa służbowego, wyniki badań 

diagnostycznych lub laboratoryjnych). 
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4. Protokół wycofania psa służbowego zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej 

Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr i szkolenia, po jego 

wcześniejszym zaopiniowaniu przez: 

1) komendanta OSS SG lub osobę przez niego upoważnioną po zasięgnięciu opinii lekarza 

weterynarii OSS SG  jeżeli powodem wycofania psa służbowego są przyczyny 

zdrowotne; 

2) kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za szkolenie psów służbowych 

i przewodników w OSS SG  w pozostałych przypadkach. 

5. Procedurę wycofania psa służbowego, w przypadku psa służbowego będącego na 

szkoleniu w OSS SG, przeprowadza komisja powołana przez komendanta OSS SG na wniosek 

kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za szkolenie psów i przewodników w 

OSS SG lub kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za zabezpieczenie 

weterynaryjne w OSS SG. 

6. Wzór protokołu wycofania psa służbowego jest określony w załączniku nr 5. 

§ 11. 1. W przypadku powstania wątpliwości, co do powodów wycofania psa 

służbowego, kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej 

właściwej w sprawach kadr i szkolenia, może z własnej inicjatywy lub na wniosek komendanta 

OSS SG, skierować przewodnika z psem służbowym do tego ośrodka na dodatkowe badania 

weterynaryjne lub inne badania umożliwiające określenie przydatności i zdolności użytkowej 

psa służbowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 7 ustawy. 

2. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że utrata zdolności użytkowej psa służbowego została 

spowodowana niewłaściwym nadzorem, utrzymaniem lub użytkowaniem, komisja o której 

mowa w § 10 ust. 1 i 5, zobowiązana jest wskazać w protokole wycofania psa służbowego 

okoliczności, które w jej ocenie dają podstawę do uznania, że wycofanie psa służbowego jest 

wynikiem szkody wyrządzonej w mieniu Straży Granicznej. 

§ 12. Podstawą wycofania z użycia psa służbowego przez kierownika jednostki 

organizacyjnej Straży Granicznej jest zatwierdzony przez kierownika komórki organizacyjnej 

Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr i szkolenia protokół 

wycofania psa służbowego. 

§ 13. 1. W przypadku wystąpienia określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) przesłanek uzasadniających bezzwłoczne 

uśmiercenie psa służbowego, potrzebę taką stwierdza w pisemnej opinii lekarz weterynarii. 
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2. Z uśmiercenia psa służbowego sporządza się protokół uśmiercenia zwierzęcia 

służbowego. 

3. W przypadku uśmiercenia psa służbowego, na podstawie protokołu z jego uśmiercenia, 

sporządza się protokół wycofania psa służbowego. 

4. Wzór protokołu uśmiercenia zwierzęcia służbowego jest określony w załączniku nr 6. 

§ 14. 1. W przypadku utraty psa służbowego na skutek, padnięcia lub konieczności 

bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt, zaginięcia lub kradzieży, kierownik jednostki organizacyjnej SG, 

na podstawie otrzymanego meldunku o utracie psa służbowego, powołuje komisję w celu 

ustalenia okoliczności utraty psa służbowego, a w szczególności określenia czy nie zachodzą 

okoliczności uzasadniające odpowiedzialność majątkową opiekuna. 

2. Komisja, o której mowa w ust. 1: 

1) dokonuje zaewidencjonowania utraty psa służbowego w postaci zestawienia 

zawierającego informacje dotyczące przynależności ewidencyjnej psa służbowego, daty 

jego utraty, przyczyny tej utraty oraz wysokości szkody; 

2) w przypadku padnięcia psa służbowego: 

a) sporządza protokół padnięcia psa służbowego, 

b) kompletuje i dołącza do protokołu padnięcia psa służbowego: 

– protokół sekcji zwłok, 

– wyniki dodatkowych badań (np.: toksykologicznych, histopatologicznych) 

prowadzonych w sytuacji, gdy ich wykonanie jest niezbędne do wyjaśnienia 

przyczyny padnięcia psa służbowego; 

3) sporządza protokół wycofania psa służbowego. 

3. Wzór protokołu padnięcia psa służbowego jest określony w załączniku nr 7. 

§ 15. 1. W celu wycofania konia służbowego kierownik jednostki organizacyjnej SG, na 

której stanie lub ewidencji ten koń się znajduje, powołuje komisję, która przeprowadza ocenę 

stanu zdrowia i przydatności użytkowej konia służbowego. 

2. W skład komisji, o której mowa ust. 1, wchodzi co najmniej: 

1) hipolog jednostki; 

2) przedstawiciel komórki właściwej w sprawach kadr i szkolenia jednostki organizacyjnej 

SG. 
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3. Komisja, o której mowa ust. 1, z przeprowadzonych czynności sporządza protokół 

wycofania konia służbowego, w którym zamieszcza w szczególności, rekomendację co do 

dalszego postępowania z koniem po jego wycofaniu. Protokół ten zatwierdza kierownik 

jednostki organizacyjnej SG. 

4. Wzór protokołu wycofania konia służbowego jest określony w załączniku nr 8. 

§ 16. 1. W przypadku wystąpienia określonych w przepisach o ochronie zwierząt 

przesłanek uzasadniających bezzwłoczne uśmiercenie konia służbowego, potrzebę taką 

stwierdza w pisemnej opinii lekarz weterynarii. 

2. Z uśmiercenia konia służbowego sporządza się protokół uśmiercenia zwierzęcia 

służbowego, na podstawie którego sporządza się protokół wycofania konia służbowego. 

Rozdział 5. 

Sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, koni służbowych, 

psów służbowych wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia 

§ 17. Warunki utrzymania psów służbowych i koni służbowych, w zakresie wielkości 

kojca dla psa służbowego i boksu dla konia służbowego określają przepisy wydane 

odpowiednio na postawie art. 17 ust. 8 oraz art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt. 

§ 18. 1. Miejsce utrzymania psa służbowego i konia służbowego, w szczególności, 

powinno zapewniać spokój, dopływ świeżego powietrza, uniemożliwiać dostęp osób lub 

zwierząt postronnych, zabezpieczać przed wpływami atmosferycznymi oraz nadmiernym 

działaniem promieni słonecznych. 

2. Kojce przeznaczone dla psów służbowych odgradza się od pozostałej części 

nieruchomości. 

3. Kojca nie lokalizuje się w miejscach mokrych (wilgotnych), całkowicie zacienionych,  

w pobliżu śmietników, agregatów prądotwórczych, garaży, stacji paliw i w bezpośrednim 

sąsiedztwie ulic o dużym natężeniu ruchu kołowego lub pieszego. 

4. Szczegółową lokalizację kojca określa kierownik jednostki organizacyjnej SG po 

zasięgnięciu opinii kynologa jednostki. 

§ 19. 1. Psa służbowego utrzymuje się: 

1) na terenie jednostki organizacyjnej SG lub placówki SG; 
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2) w miejscu zamieszkania jego przewodnika na pisemny wniosek przewodnika, za zgodą 

kierownika jednostki organizacyjnej SG; 

3) w innym miejscu wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej SG. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przewodnikowi zapewnia się dla psa: 

1) kojec wraz z budą nie związane trwale z gruntem - jeżeli pies utrzymywany jest na terenie 

posesji zajmowanej przez przewodnika; 

2) kojec przenośny i legowisko, w przypadku - gdy miejsce utrzymania psa służbowego 

znajduje się w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym; 

3) w zależności od potrzeb - klatkę do przewozu tego psa. 

3. Psa służbowego wycofanego z użycia utrzymuje się: 

1) w miejscu zamieszkania opiekuna; 

2) na terenie jednostki organizacyjnej SG, na której jest stanie lub na terenie innej jednostki 

organizacyjnej SG wskazanej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej; 

3) w miejscu prowadzenia działalności przez organizację, o której mowa w art. 147y ust. 9 

ustawy. 

§ 20. 1. Kojec lub wybieg oraz ich otoczenie utrzymuje się w czystości z zachowaniem 

następujących zasad: 

1) wybiegi psów należy sprzątać według potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy dziennie; 

2) dezynfekcję kojca należy przeprowadzać zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii z 

tym, że w okresie letnim nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. W celu utrzymania właściwej higieny kojca przewodnikowi przysługuje niezbędny 

sprzęt i środki czystości, które określa kierownik jednostki organizacyjnej SG. 

3. W okresie zimowym miejsce do spania w kojcu (legowisko) wyściela się słomą 

przeznaczając na jednego psa służbowego 5 kg słomy na miesiąc. W uzasadnionych 

przypadkach, na umotywowany wniosek przewodnika i po konsultacji z kynologiem jednostki, 

kierownik jednostki organizacyjnej SG może zezwolić na wydanie dodatkowej ilości słomy. 

§ 21. 1. W przypadku utrzymywania psa służbowego w miejscu zamieszkania 

przewodnika, w uzasadnionych sytuacjach przewodnik może przekazać psa służbowego do 

jednostki organizacyjnej SG, na której stanie ten pies się znajduje. 

2. W celu zapewnienia właściwego utrzymania psów służbowych w sytuacjach, o których 

mowa w ust. 1, w jednostkach organizacyjnych SG zapewnia się odpowiednią rezerwę kojców 
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z budą oraz pomieszczenie przeznaczone dla psów ciepłolubnych, wyposażone w legowisko, 

w którym utrzymywana jest temperatura pokojowa. 

§ 22. Kierownik jednostki organizacyjnej SG może zezwolić na utrzymywanie w kojcach 

jednostki organizacyjnej SG, psów służbowych innych służb. 

§ 23. Lokalizacja oraz parametry techniczne pomieszczeń dla psów służbowych 

wycofanych z użycia powinny spełniać normy zawarte w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt. 

§ 24. 1. Psa służbowego poddaje się: 

1) raz na trzy miesiące  badaniu przez lekarza weterynarii; 

2) nie rzadziej niż dwa razy w roku  odrobaczeniu; 

3) raz w roku  szczepieniom przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym. 

2. Psa służbowego zabezpiecza się na bieżąco przed kleszczami i innymi pasożytami 

zewnętrznymi. 

3. Psa służbowego wycofanego z użycia poddaje się zabiegom, o których mowa w ust. 1 

pkt 2-3 oraz ust. 2. 

4. U psów służbowych dopuszcza się stosowanie terapii hormonalnej oraz sterylizacji 

chirurgicznej zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii. 

§ 25. 1. Każdą wizytę u lekarza weterynarii odnotowuje się w książce psa służbowego. 

2. Wzór książki psa służbowego jest określony w załączniku nr 9. 

§ 26. 1. Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia transportuje się, 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo psu służbowemu oraz psa służbowego wycofanego 

z użycia i osobom, z którymi jest przewożony, z zachowaniem następujących zasad: 

1) pies służbowy oraz pies służbowy wycofany z użycia powinien być ulokowany w sposób 

umożliwiający zajęcie naturalnej pozycji; 

2) środek transportu, którym transportowany jest pies służbowy oraz pies służbowy 

wycofany z użycia musi spełniać warunki dotyczące utrzymania odpowiedniej 

temperatury, wentylacji; 

3) psy służbowe oraz psy służbowe wycofane z użycia wrogo do siebie nastawione powinny 

być transportowane oddzielnie; 

4) w trakcie dłuższego transportu pies służbowy oraz pies służbowy wycofany z użycia musi 

mieć zapewnioną wodę, karmę oraz odpoczynek; 
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5) dla zwiększenia bezpieczeństwa przewozu psa służbowego oraz psa służbowego 

wycofanego z użycia zaleca się posiadanie do tego celu klatki lub umocowanego w 

pojeździe pojemnika do przewozu psa; 

6) w czasie transportu psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun 

obowiązany jest posiadać zaświadczenie o szczepieniu tego psa przeciwko wściekliźnie 

oraz książkę, o której mowa w § 25 ust. 1; 

7) psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia można nakarmić i napoić 

najpóźniej 3-4 godziny przed jego transportem; 

8) do pojazdu, którym jest transportowany pies służbowy oraz pies służbowy wycofany 

z użycia należy wsiadać spokojnie, po opuszczeniu tego pojazdu przez osoby wysiadające 

niego, przy czym jako pierwszy wsiada pies służbowy oraz pies służbowy wycofany z 

użycia na smyczy i w kagańcu, a dopiero po nim opiekun; 

9) w czasie transportu opiekun nie może dopuścić do pogryzienia przez psa służbowego oraz 

psa służbowego wycofanego z użycia osób lub innych zwierząt. 

2. Transport psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia powinien 

uwzględniać wymogi określone przez przewoźnika o ile nie są one sprzeczne z zasadami, 

o których mowa w ust. 1. 

§ 27. 1. Konia służbowego utrzymuje się w stajni jednostki organizacyjnej SG, na której 

stanie koń ten się znajduje. 

2. W przypadku braku stajni, o której mowa w ust. 1, konia służbowego utrzymuje się 

u przechowawcy. 

3. Konia służbowego wycofanego z użycia utrzymuje się: 

1) w stajni wskazanej przez opiekuna; 

2) w dotychczasowej jednostce organizacyjnej SG, na której jest stanie lub innej jednostce 

organizacyjnej SG wskazanej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej; 

3) w miejscu prowadzenia działalności przez organizację, o której mowa w art. 147y ust. 9 

ustawy. 

4. Stajnie, budynki gospodarskie i ich wyposażenie oraz specjalistyczne środki transportu 

przeznaczone do transportu koni poddaje się okresowej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji 

oraz każdorazowo w razie potrzeby. 

§ 28. 1. W ramach profilaktyki weterynaryjnej koń służbowy poddawany jest: 

1) obowiązkowym odrobaczeniom  dwa razy do roku (wiosną i jesienią); 
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2) obowiązkowym szczepieniu przeciwko grypie, tężcowi, i innym chorobom zgodnie 

z wymogami określonymi przez terenowe organy weterynarii; 

3) okresowym badaniom weterynaryjnym – nie rzadziej niż 2 razy do roku; 

4) zabezpieczany na bieżąco przed kleszczami i innymi pasożytami zewnętrznymi. 

2. Konia służbowego wycofanego z użycia poddaje się zabiegom, o których mowa w ust. 

1 pkt 1-2 i pkt 4. 

§ 29. Kucia i strugania kopyt konia służbowego oraz konia służbowego wycofanego 

z użycia dokonuje się z zachowaniem następujących zasad: 

1) kucia konia służbowego może dokonywać osoba posiadająca stosowne przeszkolenie 

w tym zakresie; 

2) rozczyszczanie kopyt co 6 do 8 tygodni lub częściej, jeśli jest taka potrzeba; 

3) kucie kopyt w zależności od potrzeb; 

4) w przypadku podkucia, przekuwanie należy realizować co 6 do 8 tygodni. 

§ 30. Konia służbowego oraz konia służbowego wycofanego z użycia transportuje się w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo koniowi służbowemu oraz koniowi służbowemu 

wycofanemu z użycia, z zachowaniem następujących zasad: 

1) zostały podjęte wcześniej wszystkie niezbędne czynności celem skrócenia do minimum 

długości trwania przewozu oraz zapewnienia potrzeb koniowi służbowego oraz koniowi 

służbowemu wycofanemu z użycia podczas przewozu; 

2) koń służbowy oraz koń służbowy wycofany z użycia jest zdolny do podróży; 

3) środek transportu jest przeznaczony, skonstruowany, utrzymywany oraz działa w sposób 

pozwalający zapobiec zranieniu i cierpieniu konia służbowego lub konia służbowego 

wycofanego z użycia oraz w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo; 

4) transport jest przeprowadzany bez opóźnień do miejsca przeznaczenia, natomiast warunki 

dobrostanu konia służbowego oraz konia służbowego wycofanego z użycia są regularnie 

kontrolowane i utrzymywane na odpowiednim poziomie; 

5) koń służbowy oraz koń służbowy wycofany z użycia ma zapewnioną odpowiednią 

powierzchnię podłogi i wysokość, właściwe dla jego wielkości. 

Rozdział 6. 

Sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego i konia służbowego 

oraz normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia oraz konia służbowego 
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wycofanego z użycia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie 

zwierzęcia 

§ 31. 1. Zakupu środków spożywczych albo paszowych dla zwierząt służbowych 

dokonuje jednostka organizacyjna SG i OSS SG. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej SG może zlecić zakup środków spożywczych 

przewodnikowi lub jeźdźcowi, na pisemny wniosek tego przewodnika lub jeźdźca. 

3. W przypadku braku możliwości zapewnienia żywienia zwierząt służbowych, o których 

mowa w ust. 1 i 2, można zlecić żywienie tych zwierząt podmiotowi zewnętrznemu na 

podstawie stosownej umowy. 

4. Psa służbowego żywi się karmą gotowaną przygotowaną z artykułów spożywczych lub 

wysokogatunkową karmą suchą albo mokrą. 

5. W przypadku udziału psa służbowego w szkoleniu realizowanym w OSS SG żywienie 

psa służbowego może, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej SG, odbywać się karmą 

przygotowaną lub zakupioną przez OSS SG. 

§ 32. 1. W przypadku stosowania gotowej, zbilansowanej karmy suchej albo mokrej 

w żywieniu psów służbowych dzienną normę nalicza się zgodnie ze wskazówkami producenta. 

2. Przy żywieniu psów służbowych, karmą gotowaną przygotowaną z artykułów 

spożywczych. Jednostka organizacyjna SG wydaje przewodnikowi niezbędny sprzęt stołowo-

kuchenny do przygotowania karmy. Rodzaj i ilość sprzętu określa kierownik jednostki 

organizacyjnej SG. 

§ 33. 1. Psa służbowego żywi się z zachowaniem następujących zasad: 

1) karmienie powinno odbywać się dwa razy dziennie, w porze przedpołudniowej 

i wieczornej, w miejscu stałego wypoczynku; 

2) pory karmienia ustala się w taki sposób, aby karmienie odbywało się nie później niż 

2 godziny przed planowanym podjęciem przez psa służbowego czynności związanych 

z wysiłkiem fizycznym oraz nie wcześniej niż po upływie 1 godziny od zakończenia tego 

wysiłku; 

3) karmienia psa służbowego dokonuje jego przewodnik lub pomocnik przewodnika; 

4) przed karmieniem psu służbowemu umożliwia się załatwienie potrzeb fizjologicznych; 

5) karmę gotowaną przygotowaną z artykułów spożywczych należy podawać psu 

służbowemu w temperaturze pokojowej; 
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6) spożywanie posiłku przez psa służbowego powinno odbywać się w zupełnym spokoju, w 

obecności przewodnika albo pomocnika przewodnika; 

7) po nakarmieniu niezjedzone resztki karmy należy usunąć, a miskę umyć. 

2. Psu służbowemu należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do czystej, zdatnej do 

picia wody, z zachowaniem następujących zasad: 

1) zmęczonemu psu służbowemu wodę można podać dopiero po półgodzinnym 

odpoczynku; 

2) psu służbowemu między posiłkami wystawia się miskę z czystą wodą, którą wymienia się 

na świeżą minimum 3 razy dziennie; 

3) w warunkach niskich temperatur psa służbowego poi się minimum 3 razy dziennie wodą 

podgrzaną do temperatury około 20 stopni C; 

4) psu służbowemu używanemu podczas służby, biorącemu udział w szkoleniach i kursach 

oraz w dni upalne zabezpiecza się niezbędną ilość wody; 

5) miska na wodę nie może służyć do karmienia psa służbowego. 

3. Konia służbowego karmi się 2 godziny przed transportem. 

§ 34. 1. 4. Norma wyżywienia zapewnia pokrycie dziennego zapotrzebowania 

energetycznego zwierzęcia. Normy zapotrzebowania energetycznego będące podstawą do 

obliczenia normy wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia są 

określone w załączniku nr … . 

2. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego stanowi równowartość 

normy wyżywienia i wynosi: 

1) dla psa służbowego o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 13 zł, 

b) w okresie zimowym – 16 zł; 

2) dla psa służbowego o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 9 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł. 

3. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego wycofanego z użycia 

stanowi równowartość normy wyżywienia i wynosi: 

1) dla psa służbowego o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 10 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł; 
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2) dla psa służbowego o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 7 zł, 

b) w okresie zimowym – 10 zł. 

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

zwierzę, może zwiększyć stawkę, o której mowa w ust. 2 i 3, dla psa służbowego lub psa 

służbowego wycofanego z użycia, na wniosek lekarza weterynarii. 

5. Wskazania, o których mowa w ust. 4, zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej 

Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

6. Psu służbowemu lub psu służbowemu wycofanemu z użycia zaleca się podawanie 

dodatków do wyżywienia, szczególnie w postaci dedykowanych olei oraz karm mięsnych 

mających na celu zwiększenie wydolności i odporności organizmu. 

7. Okres zimowy jest to czas liczony od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

§ 35. Za zgodą hipologa jednostki w żywieniu koni służbowych dopuszcza się stosowanie 

gotowej, zbilansowanej karmy przemysłowej. Dzienną normę wyżywienia konia służbowego 

nalicza się zgodnie ze wskazówkami producenta. 

§ 36. 1. Normy wyżywienia konia służbowego i konia służbowego wycofanego z użycia 

są określone w załączniku nr 3. 

2. Ustala się dzienną stawkę pieniężną normy wyżywienia konia służbowego w 

wysokości 30 zł. 

3. Norma wyżywienia konia służbowego wycofanego z użycia stanowi 75% normy 

wyżywienia konia służbowego. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie konia służbowego 

wycofanego z użycia wynosi 23 zł. 

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

zwierzę, może zwiększyć stawkę, o której mowa w ust. 2 i 3, dla koni służbowych lub koni 

służbowych wycofanych z użycia, na wniosek lekarza weterynarii. 

4. Żywienie konia służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia odbywa się 

minimum dwa razy na dobę paszą objętościową i treściwą, uzupełnionymi o dodatki paszowe 

dostosowane do kondycji i wieku konia. 

§ 37. Koniom służbowym wycofanym z użycia w Straży Granicznej zapewnia się 

możliwość codziennego korzystania z pastwiska. 
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Rozdział 7. 

Tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa 

służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia oraz konia 

służbowego wycofanego z użycia 

§ 40. 1. Celem zakupu środków spożywczych, o których mowa w § 31 ust. 2, kierownik 

jednostki organizacyjnej SG wypłaca opiekunowi równowartość pieniężną normy wyżywienia 

zwierzęcia służbowego w formie ryczałtu. 

2. Wypłata ryczałtu, o których mowa w ust. 1, następuje co miesiąc przy czym  w 

pierwszym miesiącu nie później niż w dniu rozpoczęcia żywienia psa służbowego,  a w 

kolejnych nie później niż w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca. 

§ 41. Wartość pieniężną norm wyżywienia zwierząt służbowych ustala się miesięcznie  z 

góry, z uwzględnieniem liczby norm przysługujących w danym miesiącu. 

§ 42. Wypłata równoważnika w formie ryczałtu opiekunowi oraz organizacji, o której 

mowa w art. 147y ust. 9 ustawy, z tytułu kosztów wyżywienia zwierząt służbowych 

wycofanych z użycia następuje co miesiąc przy czym w pierwszym miesiącu nie później niż w 

dniu rozpoczęcia żywienia zwierzęcia służbowego wycofanego z użycia, a w kolejnych nie 

później niż w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca. 

§ 43. 1. Ryczałt, o którym mowa w § 40 i 42, podlega proporcjonalnemu zwrotowi, na 

zasadach określonych w ustawie przez opiekuna psa służbowego lub konia służbowego, psa 

służbowego lub konia służbowego wycofanego z użycia lub organizację, o której mowa 

w art. 147y ust. 9 ustawy, który powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 7 dni. 

2. Kwotę zwrotu ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, oblicza się z dokładnością do jednego 

dnia. 

Rozdział 8. 

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 

§ 44. 1. Koszty zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego lub konia 

służbowego używanego oraz psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego 

wycofanego z użycia, w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych jednostki 
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organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, na podstawie faktury, 

o której mowa w art. 147zb ust. 4 ustawy. 

2. Fakturę, o której mowa w ust. 1, opiekun lub organizacja, o której mowa w art. 147y 

ust. 9, przekazuje do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się 

zwierzę, niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż 14 dni przed upływem terminu 

jej płatności. 

3. Realizacja faktury, o której mowa w ust. 1, następuje zgodnie z przepisami 

wewnętrznymi obowiązującymi w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Straży 

Granicznej w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości, w tym instrukcji obiegu 

i kontroli dokumentów księgowych. 

Rozdział 9. 

Sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi 

wycofanymi z użycia oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia 

§ 45. 1. Bezpośredni nadzór nad czynnościami realizowanymi w związku z powierzeniem 

przewodnikowi psa służbowego sprawuje: 

1) w placówce - komendant placówki lub osoba przez niego wyznaczona; 

2) w wydziale do spraw zabezpieczenia działań jednostki organizacyjnej SG – naczelnik 

tego wydziału lub osoba przez niego wyznaczona. 

2. Do czynności, o których mowa w ust. 1, należy: 

1) opieka nad psem służbowym; 

2) użycie psa służbowego w służbie; 

3) szkolenie doskonalące psa służbowego oraz przewodnika; 

4) prowadzenie dziennika szkolenia i użycia psa służbowego, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 7 ustawy. 

5) prowadzenie książki psa służbowego, o której mowa w § 25 ust. 1; 

6) sporządzanie notatki służbowej z użycia psa służbowego. 

3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności sprawy związane: 

1) z optymalnym oraz racjonalnym używaniem psa służbowego zgodnie z jego 

przeznaczeniem; 

2) z opracowaniem miesięcznego planu szkolenia doskonalącego psa służbowego 

i przewodnika; 
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3) z systematyczną realizacją planu, o którym mowa w pkt 2; 

4) ze stanem technicznym pomieszczeń i zapleczy gospodarczych przeznaczonych dla psa 

służbowego; 

5) z wyposażeniem w sprzęt do szkolenia i pielęgnacji psa służbowego; 

6) ze stanem zdrowia psa służbowego, jego pielęgnacją i żywieniem. 

4. Osoby sprawujące nadzór, o którym mowa w ust. 1, są zobowiązane do sprawdzenia 

prawidłowości realizacji spraw objętych tym nadzorem w odniesieniu do każdego psa 

służbowego co najmniej raz na dwa miesiące. 

5. W trakcie realizacji czynności, o której mowa w ust. 4, osoby sprawujące nadzór 

dokumentują, uwagi i zalecenia w dzienniku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4. 

6. Merytoryczny nadzór nad prawidłowością realizacji czynności, o których mowa 

w ust. 2, sprawuje kynolog jednostki. 

7. Nadzór, o którym mowa w ust. 6, realizowany jest w zakresie: 

1) terminowości szkolenia doskonalącego oraz sposobu jego przeprowadzania; 

2) użycia psa służbowego w służbie; 

3) przeprowadzania przeglądów weterynaryjnych, dokonywania szczepień i odrobaczeń 

profilaktycznych psa służbowego; 

4) wyposażenia w sprzęt do szkolenia i pielęgnacji psa służbowego, jego żywienia, miejsca 

utrzymywania i pielęgnacji; 

5) zdolności użytkowej psa służbowego; 

6) prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez przewodnika. 

8. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6, kynolog jednostki zobowiązany jest do 

sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań związanych z kynologią służbową w odniesieniu 

do każdego psa służbowego co najmniej raz na cztery miesiące. 

9. W trakcie realizacji czynności, o której mowa w ust. 8, kynolog jednostki dokumentuje 

spostrzeżenia, uwagi i zalecenia w dzienniku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, oraz sporządza 

notatkę służbową, którą przekazuje drogą służbową kierownikowi jednostki organizacyjnej 

SG. 

10. Przewodnik potwierdza zapoznanie się ze spostrzeżeniami, uwagami i zaleceniami,  o 

których mowa w ust. 9, poprzez złożenie podpisu. 
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11. Funkcjonariusz lub pracownik Straży Granicznej wyznaczony przez kierownika 

jednostki organizacyjnej SG, w ramach nadzoru nad psami służbowymi wycofanymi z użycia, 

dokonuje w odniesieniu do każdego psa służbowego minimum raz na pół roku: 

1) przeglądu ogólnego stanu zdrowia, kondycji i pielęgnacji psa służbowego wycofanego  z 

użycia; 

2) sprawdzenia poddawania psa służbowego wycofanego z użycia w terminie 

obowiązkowym szczepieniom, odrobaczaniu oraz innym zabiegom zleconym przez 

lekarza weterynarii; 

3) sprawdzenia prawidłowości żywienia i warunków utrzymania psa służbowego 

wycofanego z użycia. 

12. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 11, sporządza się notatkę 

służbową, którą przekazuje się drogą służbową kierownikowi jednostki organizacyjnej SG, na 

której stanie znajduje się pies służbowy wycofanego z użycia. 

§ 46. 1. Raz w roku w jednostce organizacyjnej SG przeprowadzana jest kontrola stanu 

zdrowia i utrzymania psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia. 

2. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonuje się sprawdzenia kondycji 

fizycznej, odżywiania, czystości psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych 

z użycia, stanu sanitarnego i technicznego kojców i wybiegów dla psów służbowych oraz psów 

służbowych wycofanych z użycia pomieszczeń i zapleczy gospodarczych, w których 

wykonywane są czynności związane z opieką nad tymi psami, a także prawidłowości 

w zakresie wyposażenia, o którym mowa przepisach w przepisach wydanych na podstawie art. 

75 ust. 3 ustawy. 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, w jednostce organizacyjnej SG, przeprowadza 

komisja powołana przez kierownika tej jednostki, w skład której wchodzą kynolog jednostki, 

przedstawiciel wydziału techniki i zaopatrzenia tej jednostki oraz, w zależności od potrzeb, 

przedstawiciele innych komórek organizacyjnych tej jednostki. 

§ 47. Wykonanie opieki nad psem służbowym ewidencjonuje się w dzienniku, o którym 

mowa w § 45 ust. 2 pkt 4, oraz w formie wykazu, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 116 ust. 2 ustawy.  

§ 48. 1. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań, wykonywanych przez jeźdźca 

i przechowawcę, sprawuje komendant placówki. 
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2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje sprawy związane: 

1) z optymalnym oraz racjonalnym używaniem koni służbowych zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 

2) z realizacją szkolenia doskonalącego; 

3) ze stanem technicznym pomieszczeń i zapleczy gospodarczych przeznaczonych dla koni 

służbowych; 

4) z wyposażeniem konia służbowego w sprzęt jeździecki i przybory do pielęgnacji zgodnie 

z zestawem należności przysługującym na podstawie przepisów w przepisach wydanych 

na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy. 

3. Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w ust. 2, sprawuje hipolog 

jednostki. 

4. Nadzór, o którym mowa w ust. 3, realizowany jest w zakresie: 

1) terminowości szkolenia doskonalącego oraz sposobu jego przeprowadzania; 

2) użycie koni służbowych w służbie; 

3) systematyczności przeprowadzania przeglądów weterynaryjnych; 

4) pielęgnacji, żywienia i warunków utrzymania konia służbowego; 

5) zdolności użytkowej konia służbowego; 

6) prowadzenie dziennika szkolenia i użycia konia służbowego, o którym mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 7 ustawy; 

7) systematyczności prowadzenia dokumentacji przez jeźdźca. 

5. Hipolog jednostki zobowiązany jest, w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 3, do 

sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań z zakresu hipologii służbowej w odniesieniu do 

każdego konia służbowego minimum raz na cztery miesiące. 

6. W trakcie realizacji czynności, o której mowa w ust. 5, hipolog jednostki dokumentuje 

spostrzeżenia, uwagi i zalecenia w dzienniku, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, oraz sporządza 

notatkę służbową, którą przekazuje drogą służbową kierownikowi jednostki organizacyjnej 

SG. 

7. Jeździec potwierdza zapoznanie się ze spostrzeżeniami, uwagami i zaleceniami, 

o których mowa w ust. 6, poprzez złożenie podpisu. 

8. Funkcjonariusz lub pracownik Straży Granicznej wyznaczony przez kierownika 

jednostki organizacyjnej SG, w ramach nadzoru nad końmi służbowymi wycofanymi z użycia 
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dokonuje w odniesieniu do każdego konia służbowego wycofanego z użycia minimum raz na 

pół roku: 

1) przeglądu ogólnego stanu zdrowia, kondycji i pielęgnacji konia służbowego wycofanego 

z użycia; 

2) sprawdzenia poddawania konia służbowego wycofanego z użycia w terminie 

obowiązkowym szczepieniom, odrobaczaniu oraz innym zabiegom zleconym przez 

lekarza weterynarii; 

3) sprawdzenia prawidłowości żywienia i warunków utrzymania konia służbowego 

wycofanego z użycia. 

9. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 8, sporządza się notatkę 

służbową, którą przekazuje się drogą służbową kierownikowi jednostki organizacyjnej SG, na 

której stanie znajduje się koń służbowy wycofany z użycia. 

§ 49. 1. Raz w roku w jednostce organizacyjnej SG przeprowadzana jest kontrola stanu 

zdrowia i utrzymania koni służbowych oraz wycofanych z użycia. 

2. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonuje się sprawdzenia kondycji 

fizycznej, odżywiania, czystości koni służbowych oraz wycofanych z użycia, a także 

właściwych warunków w zakresie miejsca ich utrzymywania, wybiegów dla nich oraz zapleczy 

gospodarczych związanych z opieką nad końmi służbowymi jak również zgodności 

wyposażenia w przybory do pielęgnacji i sprzęt jeździecki, zgodnie z obowiązującymi 

normami należności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 75 ust. 3 

ustawy. 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, w jednostce organizacyjnej SG, przeprowadza 

komisja powołana przez kierownika tej jednostki, w skład której wchodzą hipolog jednostki, 

przedstawiciel wydziału techniki i zaopatrzenia tej jednostki oraz, w zależności od potrzeb, 

przedstawiciele innych komórek organizacyjnych tej jednostki. 

Rozdział 10. 

Tryb odebrania psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia 

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

w art. 147y ust. 9 

§ 50. 1. Komisję w sprawie odebrania opiekunowi psa służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia, konia służbowego oraz konia służbowego wycofanego z użycia powołuje 

kierownik jednostki organizacyjnej SG, na której stanie znajduje się zwierzę. 
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2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą : 

1) kynolog jednostki lub hipolog jednostki; 

2) inne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki organizacyjnej SG, na której stanie 

znajduje się pies służbowy oraz pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy oraz 

koń służbowy wycofany z użycia. 

3. Z czynności odebrania psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, konia 

służbowego oraz konia służbowego wycofanego z użycia, sporządza się protokół odebrania 

opiekunowi psa lub konia w Straży Granicznej, który zatwierdza kierownik jednostki 

organizacyjnej SG, na której stanie znajduje się pies służbowy lub koń służbowy. 

4. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku nr …. 

rozporządzenia. 

5. Przepisy ust. 14 stosuje się odpowiednio do organizacji, o której mowa w art. 147y 

ust. 9 ustawy. 

Rozdział 11. 

Przepis końcowy 

§ 52. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem…. 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia … 

(poz. ….) 
Załącznik nr 1 

ZATWIERDZAM 

 

…………………………………. 
kierownik jednostki organizacyjnej SG przekazującej psa 

               Egz. nr ........ 

  
PROTOKÓŁ  ZDAWCZO-ODBIORCZY PSA SŁUŻBOWEGO NR ......... 

 
 

Na podstawie rozkazu dziennego/decyzji * nr ....... komendanta/dyrektora.*..................................................... 

…………………...……………………...Straży Granicznej z dnia..........................r. w dniu .........................r.  

 
...............................................................................................................................................................................                 

(stopień imię i nazwisko funkcjonariusza przyjmującego psa) 

 
z ........................................................................................................................................................................... 

 (jednostka organizacyjna SG) 

przyjął niżej wymienione/go/ psy/a/ : 

 

Lp. 

 

Nazwa psa 
/płeć/  

Nr ewid. 

 

Kategoria – 
specjalność, 

data urodz. 

 

Opis: maść, znaki 
szczególne, rasa. 

Wartość użytkowa 

psa. 

Uwagi dotyczące kondycji, 
pielęgnacji oraz stanu 

zdrowia psa. 

Uwagi dotyczące 
sprawności użytkowej 

psa. 

 
 

     

Numer mikrochipu  

Z psem przekazano następujące dokumenty i wyposażenie /ekwipunek/*: 

- paszport zwierzęcia domowego* (* o ile został wydany) 

- dziennik szkolenia i wykorzystania psa służbowego SG, 
- książkę psa służbowego SG,  

- atest psa służbowego,     

- kartę wyposażenia psa nr ..........,    
- kartę zaopatrzenia żywnościowego psa nr ..........,  

- sprzęt tresurowy i pielęgnacyjny zgodnie z asygnatą nr .............. ,   

  

     

 

   .............................................  m.p.              ....................................... 
              (podpis osoby przyjmującej)                 (podpis osoby zdającej) 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1/ sporządzony w OSS SG: 

Egz. nr 1 i 2 – dla jednostki przyjmującej 
Egz. nr 3 – komórka finansowa ośrodka tresury 
Egz. nr 4 – komórka organizacyjna właściwa ds. żywnościowych ośrodka tresury 
Egz. nr 5 – a/a 
2/ sporządzony w jednostce organizacyjnej SG: 
Egz. nr 1 i 2 – dla jednostki przyjmującej 
Egz. nr 3 i 4 – dla jednostki przekazującej 
Egz. nr 5 – Wydział Organizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia KG SG 

Egz. nr 6 – OSS SG 
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/specjalność, nazwa i numer ewidencyjny psa/ 

Załącznik nr 2 

 

Egz. nr .............. 

 

 

 

 ZATWIERDZAM 

 

 

……………………….. 
 Komendant Oddziału SG 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PSA SŁUŻBOWEGO 

 

W dniu ......................... zgodnie z ................................................................., komisja w składzie: 

1/ przewodniczący  ............................................................. 

2/ członkowie:  ............................................................. 

    ............................................................. 

dokonała przekazania psa ………..…………………..….................................................................  

Osoba przyjmująca psa służbowego.................................................................................................. 

Osoba przekazująca psa służbowego................................................................................................. 

1. Przyczyna przekazania psa służbowego: ..................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2. Sprawność użytkowa psa służbowego: ....................................................................................... 

3. Kondycja i stan odżywienia: ....................................................................................................... 

4. Dotychczasowe warunki zakwaterowania psa służbowego: ....................................................... 

5. Przekazany sprzęt i dokumentacja - zgodnie z kartą wyposażenia psa. 

 

........................................                            ........................................ 
podpis przekazującego psa                                                             podpis przyjmującego psa 

 

 

 

PODPISY KOMISJI 

 

........................................ 
podpis przewodniczącego komisji 

........................................                                        ........................................ 
podpis członka komisji                                                                        podpis członka komisji 

 
 

Rozdzielnik: 

Egz. nr 1 – Wydział Kadr i Szkolenia jednostki organizacyjnej SG 

Egz. nr 2 – Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej SG 

Egz. nr 3 – OSS SG 
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Załącznik nr 3 

 

(WZÓR) 

 

ZATWIERDZAM 

 

…………………………………. 
       kierownik jednostki organizacyjnej przekazującej konia 

               Egz. nr ........ 

             

                          PROTOKÓŁ PRZYDZIELENIA KONIA SŁUŻBOWEGO NR ......... 

 

 

W dniu ………….na podstawie  rozkazu dziennego/ nr ................ Komendanta/...................................... 

Straży Granicznej z dnia..........................r. komisja w składzie: 

1/ przewodniczący  ............................................................. 

2/ członkowie:  ............................................................. 

    ............................................................. 

dokonała przekazania  

 

.......................................................................................................................................... ......................                
(stopień imię i nazwisko jeźdźców przyjmujących konia służbowego) 

konia 

 

 

 

 

 

 

 

Z koniem przekazano następujące dokumenty i wyposażenie /ekwipunek/: 

- paszport konia  

- dziennik szkolenia i wykorzystania konia służbowego SG, 

- książkę konia służbowego SG,  

- sprzęt jeździecki wg wykazu: 

1.  

2. 

3.     

4. 

   

 
PODPIS JEŹDŹCÓW:              PODPISY KOMISJI   

 

1).............................................             ...................................... 

 

2).............................................  m.p.                 ...................................... 

                  

 

Lp. 

Nazwa 
konia 

/płeć/ 

Nr ewid. 

rok urodz. 

Numer 

microchipu 

Opis: maść, znaki 
szczególne, rasa. 

Wartość konia 

Uwagi dotyczące kondycji, 
pielęgnacji oraz stanu  

zdrowia konia 
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    ...................................... 
Rozdzielnik: 
Egz. nr 1 i 2 – dla jednostki przyjmującej 

Egz. nr 3 i 4  – dla jednostki przekazującej 
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Załącznik nr 4 

 

ZATWIERDZAM 

 

…………………………………. 
kierownik jednostki organizacyjnej SG 

               Egz. nr ........ 

  

 

 

 

 

PROTOKÓŁ POWIERZENIA PSA/KONIA* SŁUŻBOWEGO NR ......... 

 

 

Na podstawie rozkazu dziennego/decyzji * nr ....... Komendanta…………......................................... 

Straży Granicznej z dnia..........................r. w dniu .........................r.  

 
...............................................................................................................................................................................                 

( imię i nazwisko przyjmującego ) 

 
przyjął niżej wymienione zwierzą: 

 

 

Lp. 

Rodzaj 

zwierzęcia 
służbowego 

Nazwa 
zwierzęcia 

służbowego  

/płeć/ 

Nr ewidencyjny 
rok urodzenia 

zwierzęcia 

służbowego 

Numer 
mikrochipu 

zwierzęcia 

służbowego 

Opis: maść, znaki 

szczególne, rasa. 

 

Uwagi. 

 

 pies/koń* 
     

 

   

  

     

 

   .............................................  m.p.              ....................................... 
(podpis osoby przyjmującej zwierzę służbowe)    (podpis przedstawiciela jednostki organizacyjnej SG  

przekazującej zwierzę służbowe) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Rozdzielnik: 
Egz. nr 1  jednostka organizacyjna SG 

Egz. nr 2 przyjmujący  
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Załącznik nr 5  

  

(Format A-4) 
 

ZATWIERDZAM 

 

 

DYREKTOR 

BIURA KADR I SZKOLENIA 

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ 

Egz. nr.......... 
 

 

             

 

PROTOKÓŁ WYCOFANIA PSA SŁUŻBOWEGO NR............... 

 

 

Komisja w składzie:  

1) przewodniczący:  .............................................................; 

2) członkowie:          ............................................................., 

       .............................................................,  

wyznaczona rozkazem dziennym /decyzją *.nr..........komendanta/dyrektora.*................................. 

………………………………..Straży Granicznej z dnia..........................r. w dniu .........................r. 

wszczęła procedurą wycofania psa tropiącego, patrolowo-obronnego, specjalnego * 

Nazwa, płeć, 

rok urodz., 

nr ewid., 

nr mikrochipu 

lp.ks.ewid. 

Przyczyna nieprzydatności, 

wniosek komisji o przekazaniu psa 

dotychczasowemu przewodnikowi 

lub innej osobie  

Opinia kierownika 

jednostki 

organizacyjnej SG 

Opinia komendanta 

OSS SG lub osoby 

upoważnionej 

 

 

 

 

   

 

Załączniki: - książka psa służbowego, protokół uśmiercenia zwierzęcia*, protokół padnięcia psa 

służbowego* 

Książka psa służbowego, po zdjęciu psa z ewidencji psów służbowych w KGSG, odsyłana jest do 

jednostki organizacyjnej SG. 

PODPISY KOMISJI 

 

 

.......................................                      .......................................                     .... ................................... 

* 
niepotrzebne skreślić,  

 

Rozdzielnik: 

Egz. nr 1 – Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej 

Egz. nr 2 – OSS SG 

Egz. nr 3 – komórka organizacyjna jednostki organizacyjnej SG właściwa do prowadzenia ewidencji psów 

służbowych 
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Załącznik nr 6 

(WZÓR) 

 

PROTOKÓŁ 
uśmiercenia zwierzęcia służbowego 

 

 

 

W dniu........................... r. o godz. ................lekarz weterynarii ....................................................... 
                   (imię i nazwisko)  
dokonał uśmiercenia zwierzęcia służbowego o nazwie .................. płeć .............nr ewid. ..............nr 

microchipu ……………wiek .......... maść (odmiany i oznaki)..........................................................  

będącego na stanie ……....................................................…………………………………………... 
(nazwa jednostki organizacyjnej SG) 

Zwierzę było leczone w....................................................................................................................... 

od dnia .............................. do dnia ................................... r. i zapisane do książki leczonych 

zwierząt i zabiegów profilaktycznych pod pozycją ............................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

Przyczyną uśmiercenia było:................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Śmierć zwierzęcia nastąpiła na skutek zastosowania środka farmaceutycznego,…..……………….. 

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

(nazwa środka farmaceutycznego; nr serii; data ważności) 

 

Zwłoki zwierzęcia zostały (podać sposób utylizacji)......................................................................... .. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
 

 

PODPIS PRZEDSTAWICIELA 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SG 

 
 

 

 

................................................................... 

 

PODPIS I PIECZĘĆ LEKARZA WETERYNARII 

 

 
 

 

 

....................................................... 
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Załącznik nr 7 

(WZÓR) 

 

PROTOKÓŁ 
padnięcia psa służbowego 

 

 

W dniu ........................... r. o godz. ................ na podstawie rozkazu dziennego/decyzji *.nr........................  

Komendanta/Dyrektora.*.............................................................Straży Granicznej z dnia..........................r.  

komisja w składzie:…….................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

                                          ( stopnie, nazwiska i imiona oraz przydział służbowy członków komisji) 

 

dokonała oględzin zwłok psa o nazwie ................................. płeć ...........................nr ewid .......................,  

nr microchipu ……………………. wiek .................... maść (odmiany i oznaki) .......................................... 

padłego, w dniu .......... .......... ......... r. 

 

Komisja stwierdziła identyczność zwłok z danymi ewidencyjnymi. 
 

Zwierzę było leczone  w .................................................................................................................................  

 
od dnia .............................. do dnia ................................... roku i zapisane do książki leczonych zwierząt i  

 

zabiegów profilaktycznych pod pozycją ............................................ 

 
Śmierć zwierzęcia nastąpiła na skutek ............................................................................................................ 

 

............................................................................................................................. ............................................. 
 

............................................................................................................................. ............................................. 

 

Przyczyną choroby było .................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. ............................................. 

 
.......................................................................................................................................... ................................ 

 

Zwłoki zwierzęcia zostały (podać sposób utylizacji)...................................................................................... 
 

............................................................................................................................. ............................................. 

 

.......................................................................................................................................................................... 
 

CZŁONKOWIE KOMISJI :                                                       PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI  

 

.................................................                                                      

 

.................................................              ....................................................... 

 

................................................. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 

 

(WZÓR) 

 

(format A – 4) 

 

Zatwierdzam 

 

………………… 
kierownik jednostki organizacyjnej SG 

 

 

PROTOKÓŁ WYCOFANIA KONIA SŁUŻBOWEGO NR ………. 

 

 

 

Komisja w składzie:  

Przewodniczący ……………………………. 

Członkowie ………………………………… 

……………………………….. 

………………………………. 

Wyznaczona rozkazem dziennym/decyzją* nr ……….. Komendanta …………………….. Straży 

Granicznej z dnia ………………… wszczęła dnia …………………. procedurę wycofania konia 

służbowego  

 

Nazwa, płeć, rok 

urodzenia, lp. książki 

ewidencji 

Przyczyna nieprzydatności, wniosek komisji co do dalszego 

postępowania z koniem służbowym 

  

   

Załączniki: 

- książka zdrowia konia służbowego, 

- protokół uśpienia*, 

- protokół padnięcia*. 

Podpisy komisji 

Przewodniczący ………………………….. 

Członkowie ………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 9 

WZÓR KSIĄŻKI PSA SŁUŻBOWEGO STRAŻY GRANICZNEJ 

(Format A-5) 

 

 

 

KSIĄŻKA  

PSA SŁUŻBOWEGO  

STRAŻY GRANICZNEJ 

 
…………..………………………. 

(nazwa psa) 

 

……………………………………. 
(jednostka organizacyjna SG) 

 
 

……………………………………. 
(adres jednostki organizacyjnej SG) 

 
 
 

 

 

 

 

 
1. Książkę psa służbowego zakłada Ośrodek Szkoleń 

Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 

2. Książkę psa służbowego wydaje się za pokwitowaniem 
przewodnikowi psa służbowego po zakwalifikowaniu 

psa do służby. 

 

3. Przewodnik zobowiązany jest: 
 

a) przedstawiać książkę lekarzowi weterynarii podczas 

wizyt z chorym psem, przeglądów profilaktycznych i 
szczepień ochronnych; 

b) przedstawiać zaświadczenie o szczepieniu psa    

przeciwko wściekliźnie osobom kontrolującym w 
czasie korzystania z publicznych środków lokomocji; 

c) chronić książkę przed jej zgubieniem lub 

zniszczeniem;  

d) w przypadku zagubienia książki psa służbowego 
poinformować przełożonego o zaistniałym zdarzeniu. 

 

4. W przypadku wycofania psa ze służby książkę należy 
przesłać wraz z odpowiednimi dokumentami do 

dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej 

Straży Granicznej. 

 

 
 

 

-2- 

 
OPIS PSA SŁUŻBOWEGO 

 
Rasa:……………………………………. 

Płeć: ……………………………………. 

Data urodzenia:………………………….. 

Umaszczenie:…………………………….. 

Waga:………………..………………….. 

……………………………………. 
(specjalność) 

……………………………………. 
(nr ewidencyjny) 

……………………………………. 
(numer mikroczipu) 

……………………………………. 
(data wszczepienia mikroczipu ) 

 

SZCZEPIENIA OCHRONNE 

Data 
Nazwa 

szczepienia 

Podpis i pieczątka 

lekarza weterynarii 

 

  

 

  

 

  

 

  

-3-  4 - 11 
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Lp. DATA 
PROFILAKTYKA I 

LECZENIE 

PODPIS I 

PIECZĄTKA 

LEKARZA 

WETERYNARII 

DANE O PRZEWODNIKU 

Data przydzielenia psa Stopień, imię i nazwisko 

      

12 – 38 -39- 

UWAGI 
 

 

-40- 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 147zh ustawy z dnia 

12 października 1990 r. o Straży Granicznej, dodawanego ustawą z dnia …...  o zmianie ustawy o Straży 

Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. ). Celem ustawy jest uregulowanie 

statusu prawnego zwierząt w służbach podległych  Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Siłach Zbrojnych RP oraz w Służbie Więziennej. Ustawa dodaje w ustawie z dnia 12 października 1990 

r. o Straży Granicznej przepisy dotyczące wykorzystania psów i koni w Straży Granicznej, 

w szczególności rozdział 14D ustawy. 

Niektóre kwestie dotyczące zwierząt używanych w Straży Granicznej przekazano do uregulowania  

w akcie wykonawczym. Zgodnie z art. 147zh ustawy, minister właściwy do spraw wewnętrznych 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego lub 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, 

4) sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, koni służbowych, psów 

służbowych wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia, 

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

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

jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa 

służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia oraz 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 oraz 

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 zajmującej się opieką nad 

zwierzętami, 

10) wzory dokumentów w tych sprawach   

- mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych z użyciem psa 

służbowego lub konia służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem oraz racjonalne wydatkowanie 

środków finansowych, zapewnienie prawidłowego dokumentowania realizowanych czynności, oraz to, 

że wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie zwierząt jest uzależniona od wagi, okresu roku 

i wykonywanych zadań przez psa służbowego, okresu roku i wykonywanych zadań przez konia 

służbowego, oraz że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 

mowa w art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 
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Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia są analogiczne do tych odnoszących się do 

pozostałych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i 

Służbie Ochrony Państwa.  

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia planowane jest razem z ustawą z dnia…. o zmianie ustawy 

o Policji oraz niektórych innych ustaw. 

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw 

i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. 

Rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Stosownie do postanowień § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz.1006, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

248) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji 

albo uzgodnienia. 

Projekt nie jest objęty zakresem Prawa Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie psów służbowych i koni służbowych w Straży Granicznej. 

Ministerstwo wiodące i Ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu: 

Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Pan Mariusz Cichomski – Dyrektor Departamentu Porządku 
Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,  

tel. 22 60 140 70, e-mail: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl 

Data sporządzenia: 

14.04.2021 r.  

 

Źródło:  

art. 147zh ustawy z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej  

 

Nr w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji:  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 147zh ustawy z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej, dodawanego ustawą z dnia …  o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U, z 2021 r. poz. …). Celem ustawy jest uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach podległych  Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Siłach Zbrojnych RP oraz w Służbie Więziennej. Ustawa dodaje w ustawie z dnia 

12 października 1990 r. przepisy dotyczące wykorzystania psów i koni w Straży Granicznej, w szczególności rozdział 14D 

ustawy. 

Niektóre kwestie dotyczące zwierząt używanych w Straży Granicznej przekazano do uregulowania w akcie 

wykonawczym. Zgodnie z art. 147zh ustawy, minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego lub 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, 

4) sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, koni służbowych, psów służbowych 

wycofanych z użycia lub koni służbowych wycofanych z użycia, 

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

psa służbowego wycofanego z użycia oraz konia służbowego wycofanego z użycia, jak również wysokość dziennej stawki 

pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego, konia 

służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia oraz 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 oraz 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 zajmującej się opieką nad zwierzętami, 

10) wzory dokumentów w tych sprawach   

- mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych z użyciem psa służbowego lub 

konia służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem oraz racjonalne wydatkowanie środków finansowych, 

zapewnienie prawidłowego dokumentowania realizowanych czynności, oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej 

na żywienie zwierząt jest uzależniona od wagi, okresu roku i wykonywanych zadań przez psa służbowego, okresu roku  

i wykonywanych zadań przez konia służbowego, oraz że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia  

za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 

Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia są analogiczne do tych odnoszących się do pozostałych służb resortu 

spraw wewnętrznych i administracji: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.  
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2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowane rozwiązanie to przyjęcie rozwiązań określających obowiązki opiekunów zwierząt, w tym  
w szczególności związane z zapewnieniem prawidłowego utrzymania zwierząt, zapewnienia im racjonalnego żywienia 

dostosowanego do  potrzeb zwierzęcia, dbania o ich stan zdrowia, kondycję oraz zapewnienie właściwej pielęgnacji.  

Istotne jest także zapewnienie dostosowania norm żywienia psa służbowego i konia służbowego do potrzeb jego 

organizmu, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań 
lekarza weterynarii. Opiekun zwierzęcia używanego do celów służbowych, a także wycofanego z użycia 

w Straży Granicznej będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu 

z tytułu  kosztów wyżywienia zwierzęcia. Zapewnione zostaną środki na badania profilaktyczne, podkuwanie 

i rozczyszczanie kopyt u koni oraz leczenie nie tylko zwierząt pozostających w służbie, lecz również wycofanych z niej.  

Ponadto, zaproponowano wprowadzenie mechanizmów nadzoru ze strony Straży Granicznej nad sposobem realizacji 

opieki nad powierzonym zwierzęciem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwierzę będzie mogło być odebrane 
opiekunowi lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i przydzielone innej 

osobie. 

Określono szczegółowo wysokości normy wyżywienia psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia 

w Straży Granicznej, a także dzienną stawkę pieniężną normy wyżywienia konia służbowego oraz konia służbowego 
wycofanego z użycia w Straży Granicznej.   

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Przyjęte rozwiązania porównano ze stosowanymi przez formacje policyjne innych państw. 

Z uwagi na charakter problematyki wybrano kraje europejskie, które posiadają w swojej służbie dość liczną grupę zwierząt, 

a także bogate doświadczenie używania ich w służbie. Na podstawie uzyskanych informacji otrzymanych od Oficerów 

Łącznikowych Polskiej Policji z: Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Węgier należy stwierdzić,  

że podejście do tej tematyki jest zróżnicowane, a problematyka zwierząt wycofanych ze służby zazwyczaj nie jest 

uregulowana. Normatywny przykład rozwiązania stanowi Policja Federalna Niemiec, gdzie opiekun psa na „emeryturze” 

otrzymuje świadczenie przeznaczone na wyżywienie i leczenie psa. We wskazanych powyżej państwach zwierzęta są 

zazwyczaj przekazywane dotychczasowym opiekunom-funkcjonariuszom, sprzedawane lub przekazywane organizacjom, 

których statutowym celem jest ochrona zwierząt. W przypadku gdy nie uda się znaleźć chętnej osoby lub instytucji do 

zaopiekowania się zwierzęciem na „emeryturze”, zwierzę może pozostać na „emeryturze” dożywotnio  

w kojcu lub stajni będących w dyspozycji Policji. Taka zasada funkcjonuje m.in. w Policji Federalnej Niemiec czy Policji 

węgierskiej.   

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Funkcjonariusze SG i 
inne osoby/podmioty 
mające powierzone 
pod opiekę psy lub 
konie. 

- - Osoby/podmioty będące 

opiekunami psów lub koni.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały 
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 

zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  
 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe  

z 2020 r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

             

Dochody 

ogółem 

            

budżet państwa             

JST 
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pozostałe 

jednostki 

(NFZ) 

            

Wydatki 

ogółem 

            

budżet państwa             

JST 
            

pozostałe 

jednostki 

(NFZ) 

            

Saldo ogółem 
            

budżet państwa             

JST 
            

pozostałe 

jednostki 

(NFZ) 

            

Źródła 

finansowania  

Budżet państwa. Część 42 – Sprawy wewnętrzne oraz części 85 – Budżety wojewodów w ramach 

środków przewidzianych na funkcjonowanie Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 

oraz Służby Ochrony Państwa.  

Wydatki związane z wejściem w życie rozporządzenia i realizacją nowych zadań nie będą stanowiły 

podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel. 

Dodatkowe 

informacje,  

w tym 

wskazanie 

źródeł danych  

i przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz  

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w 

życie zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 
W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z 2020 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepie- 

niężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji dotyczących 
majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków 

przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a zatem nie podlega 

obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu proponowanych rozwiązań  
na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, stosownie do przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r.  –  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji oddziaływujących 

na rodzinę, obywateli oraz gospodarstwa domowe. 
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osoby 

niepełnosprawne, 

osoby starsze 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji oddziaływujących 

na osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. 

Niemierzalne   

  

Dodatkowe 

informacje,  

w tym 

wskazanie 

źródeł danych  

i przyjętych  

do obliczeń 

założeń  

Proponowane zmiany nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  
w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 
do ich elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 

Komentarz: Nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko 

naturalne 
 sytuacja i rozwój 

regionalny 
 inne:  

 

 demografia 
 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

Regulacja pozostaje bez wpływu na wyżej wymienione obszary. 

Wskutek proponowanych zmian poprawie ulegnie sytuacja zwierząt wycofanych z użycia w Straży 

Granicznej.   

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Brak 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się dokonania ewaluacji efektów projektu.  

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I 1) 

z dnia 

w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych 

Na podstawie art. 124z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 i …) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) rasy psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej; 

2) kryteria doboru psów do realizacji zadań Państwowej Straży Pożarnej; 

3) specjalności ratownicze; 

4) sposób szkolenia psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej; 

5) kwalifikacje egzaminatorów, tryb egzaminowania i testowania psów używanych 

w Państwowej Straży Pożarnej; 

6) tryb pozyskiwania psów służbowych i kontraktowych; 

7) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego; 

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

wycofanych z użycia; 

9) tryb wycofywania z użycia psa służbowego ; 

10) sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, psów służbowych 

wycofanych z użycia, psów kontraktowych i psów kontraktowych wycofanych z użycia, 

które przez okres co najmniej pięciu 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 pięciu lat trwania kontraktu był 

                     
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 



– 2 – 

używany w Państwowej Straży Pożarnej, jak również wysokość dziennej stawki 

pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia; 

12) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa 

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

kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu 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 pięciu 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 pięciu lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej; 

15) tryb odbierania psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub 

organizacji, o której mowa w art. 124q ust. 9 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej; 

16) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) przewodniku – należy przez to rozumieć kierującego pracą psa ratowniczego w czasie 

akcji ratowniczych, szkoleń, ćwiczeń i egzaminów; 

2) psie ratowniczym – należy przez to rozumieć psa używanego w akcjach ratowniczych; 

3) szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie zespołu; 

4) zespole – należy przez to rozumieć przewodnika oraz kierowanego przez niego psa. 

Rozdział 2 

Rasy psów ratowniczych 

§ 3. 1 Ustala się następujące rasy psów ratowniczych, które są zarejestrowane 

w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI): 

1) labrador retriever; 

2) golden retriever; 

3) flat coated retriever; 

4) nova scotia retriever; 

5) chesapeake bay retriever; 
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6) owczarek niemiecki; 

7) owczarek holenderski; 

8) owczarek belgijski tervuerren; 

9) owczarek belgijski malinois; 

10) border collie; 

11) airedale terrier; 

12) sznaucer średni; 

13) sznaucer olbrzym; 

14) springer spaniel walijski. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej w przypadku 

stwierdzenia indywidualnych wrodzonych predyspozycji psa do udziału w akcjach 

ratowniczych może wyrazić zgodę na szkolenie innego psa niż wymienione w ust. 1. 

3. Psy ratownicze posiadają: 

1) metrykę wystawioną przez organizację zrzeszoną w Międzynarodowej Federacji 

Kynologicznej (FCI) w przypadku psów, o których mowa w ust. 1; 

2) oznakowanie elektronicznym nośnikiem informacji (chip); 

3) książeczka zdrowia psa lub paszport psa, zawierający wpisy odnośnie stanu zdrowia psa. 

Rozdział 3 

Specjalności ratownicze 

§ 4. 1. Ustala się następujące specjalności ratownicze: 

1) gruzowiskową, która obejmuje psy przeznaczone do poszukiwań ludzi zasypanych pod 

gruzami oraz pod osuwiskami ziemnymi i kamiennymi, zwane dalej „psami 

gruzowiskowymi”; 

2) terenową, która obejmuje psy przeznaczone do poszukiwań ludzi zaginionych na terenach 

trudno dostępnych i leśnych, zwane dalej „psami terenowymi”. 

2.  Ustala się następujące klasy specjalności ratowniczych: 

1) klasa 0; 

2) klasa I. 

3. Klasa 0 uprawnia zespół do kontynuowania szkolenia i przystąpienia do egzaminu 

klasy I. 

4. Klasa I uprawnia zespół do uczestniczenia w akcjach ratowniczych. 

§ 5. 1. Termin ważności klasy 0 wynosi 12 miesięcy od dnia jej uzyskania. 
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2. Termin ważności klasy I specjalności gruzowiskowej wynosi: 

1) 24 miesiące, jeżeli podczas próby poszukiwawczej zostaną łącznie spełnione warunki, 

o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w dziale IV w części C w ust. 23 

w pkt 1 i 2; 

2) 18 miesięcy, jeżeli podczas próby poszukiwawczej zostaną łącznie spełnione warunki, 

o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w dziale IV w części C w ust. 23 

w pkt 1 i 3 lub pkt 1 i 4; 

3) 12 miesięcy, jeżeli podczas próby poszukiwawczej zostaną łącznie spełnione warunki, 

o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w dziale IV w części C w ust. 23 

w pkt 1 i 5. 

3. Termin ważności klasy I specjalności terenowej wynosi 12 miesięcy od dnia jej 

uzyskania. 

4. Gdy z przyczyn leżących po stronie organizatora Zespół nie może przystąpić do 

egzaminu potwierdzającego specjalność ratowniczą klasy I, termin ważności przedłuża się do 

czasu przystąpienia Zespołu do egzaminu wskazanego przez organizatora. 

5. Jeżeli zespół podejdzie do egzaminu i uzyska wynik negatywny z egzaminu 

specjalności ratowniczej klasy I traci uprawnienia danej specjalności ratowniczej. 

Rozdział 4 

Egzaminy i szkolenie 

§ 6. 1. Szkolenie w zakresie specjalności ratowniczej jest prowadzone w czterech etapach. 

Szkolenie jest realizowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej 

i prowadzone przez osoby szkolące psy ratownicze na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej.  

2. Pierwszy etap szkolenia obejmuje okres od przydzielenia przewodnikowi psa do 

sporządzenia przez co najmniej dwóch egzaminatorów, oceny mentalności i przydatności psa 

do dalszego szkolenia. W tym okresie psa należy poddać socjalizacji środowiskowej oraz 

wyszkolić w zakresie podstaw posłuszeństwa. W przypadku uzyskania negatywnej oceny 

mentalności i przydatności psa do dalszego szkolenia zespół może być powtórnie poddany 

takiej ocenie po upływie od 3 do 4 miesięcy, a w przypadku uzasadnionym stanem zdrowotnym 

psa - nie później niż przed upływem 12 miesięcy od dnia uzyskania oceny negatywnej. 

Powtórna ocena mentalności i przydatności psa do dalszego szkolenia jest oceną ostateczną. 

Uzyskanie przez zespół powtórnej oceny negatywnej wyklucza psa z uczestniczenia w dalszym 

szkoleniu, co skutkuje wnioskiem egzaminatorów o wycofanie psa z dalszego szkolenia. 
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W pierwszym etapie szkolenia przewodnik powinien odbyć szkolenie przewodników psów 

ratowniczych. Szkolenie to może odbyć strażak Państwowej Straży Pożarnej będący w okresie 

stażu na przewodnika psa służbowego. 

3. Drugi etap szkolenia obejmuje okres od uzyskania pozytywnej oceny mentalności 

i przydatności psa do dalszego szkolenia do zdania przez zespół egzaminu gruzowiskowej 

specjalności ratowniczej, zwanego dalej „egzaminem gruzowiskowym”, klasy 0 albo egzaminu 

terenowej specjalności ratowniczej, zwanego dalej „egzaminem terenowym”, klasy 0 

i uzyskanie gruzowiskowej specjalności ratowniczej klasy 0 albo terenowej specjalności 

ratowniczej klasy 0. W tym okresie psa należy wyszkolić w zakresie posłuszeństwa 

użytkowego i współpracy oraz lokalizacji osób i ich oznaczania. 

4. Trzeci etap szkolenia obejmuje okres od uzyskania przez zespół gruzowiskowej 

specjalności ratowniczej klasy 0 albo terenowej specjalności ratowniczej klasy 0 do zdania 

przez zespół egzaminu klasy I tej specjalności ratowniczej. W tym okresie przeprowadza się 

szkolenie z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych, 

przygotowujące przewodnika do egzaminu specjalności ratowniczej klasy I. Szkolenie to jest 

realizowane w ramach szkoleń przeprowadzanych przez wyznaczone przez Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej szkoły Państwowej Straży Pożarnej lub ośrodki 

szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Czwarty etap szkolenia obejmuje okres od zdania przez zespół egzaminu specjalności 

ratowniczej klasy I po raz pierwszy. W tym okresie przeprowadza się szkolenie doskonalące 

umiejętności zespołu. Zespół, który uzyskał gruzowiskową specjalność ratowniczą klasy I, co 

najmniej raz w roku kalendarzowym uczestniczy w szkoleniu w formie ćwiczeń centralnego 

odwodu operacyjnego lub odwodu operacyjnego na obszarze województwa. 

§ 7. 1. W roku kalendarzowym organizuje się przynajmniej dwa egzaminy gruzowiskowe 

klasy 0 i dwa egzaminy terenowe klasy 0 oraz cztery egzaminy gruzowiskowe klasy I i cztery 

egzaminy terenowe klasy I. 

2. Egzaminy przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez organizatora 

egzaminów. 

3. Komisja egzaminacyjna składa się z: 

1) przewodniczącego komisji, wyznaczanego przez Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej; 

2) dwóch egzaminatorów oceniających pracę psa, wyznaczanych przez organizatora 

egzaminów. 
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4. Egzaminatorów wyznacza się spośród osób, które: 

1) odbyły szkolenie instruktora psów ratowniczych, o którym mowa w programie szkolenia 

wydanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, zakończone zdanym 

egzaminem przeprowadzonym w wyznaczonych szkołach lub w ośrodkach szkolenia 

Państwowej Straży Pożarnej; 

2) mają udokumentowaną praktykę w szkoleniu psów w ramach Związku Kynologicznego 

w Polsce lub w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych. 

§ 8. 1. Organizator egzaminów wyznacza terminy i miejsca egzaminów oraz określa 

maksymalną liczbę zespołów, dla jakiej jest organizowany egzamin. 

2. Informację o planowanych terminach i miejscach egzaminów ogłasza się na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej organizatora egzaminu w czwartym kwartale 

roku kalendarzowego poprzedzającego rok, na który są wyznaczane terminy egzaminów. 

W uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić liczbę, termin oraz miejsce 

przeprowadzenia egzaminów. 

3. Informację o planowanych lub dodatkowych terminach i miejscach egzaminów ogłasza 

się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej organizatora egzaminu, nie później 

niż 30 dni przed dniem egzaminu. 

4. W informacji podaje się: 

1) specjalność ratowniczą i klasę; 

2) termin i miejsce, w którym będzie przeprowadzany egzamin; 

3) adres, na który należy kierować zgłoszenie; 

4) wykaz dokumentów załączanych do zgłoszenia oraz termin i miejsce ich składania; 

5) maksymalną liczbę zespołów, dla jakiej jest organizowany egzamin w wyznaczonym 

terminie i miejscu. 

5. Zgłoszenia można składać nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem 

egzaminu. Za dzień złożenia zgłoszenia uznaje się dzień wpływu zgłoszenia do organizatora 

egzaminu. 

6. Listę zespołów przystępujących do egzaminu w wyznaczonym terminie i miejscu 

ogłasza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej organizatora egzaminu na 

7 dni przed terminem egzaminu. 
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7. W przypadku niestawienia się zespołu na egzamin, na który zespół się zarejestrował, 

zespół podlegał będzie wykluczeniu z możliwości wzięcia udziału we wszystkich kolejnych 

egzaminach w ciągu 12 miesięcy. 

8. Ust. 7 nie stosuje się, jeśli przewodnik złoży do organizatora egzaminu: 

1) zwolnienie lekarskie obejmujące czas przeprowadzenia egzaminu; lub 

2) potwierdzenie choroby psa; lub 

3) pisemne uzasadnienie nieobecności, spowodowane sytuacją nagłą. 

§ 9. 1. Przed przystąpieniem do egzaminu przewodnik psa ratowniczego przedkłada 

przewodniczącemu komisji do wglądu zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko 

wściekliźnie lub paszport, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwie-

rząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym 

i zmieniającym dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 146 z 13.06.2003, str. 1, Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 75), w którym został dokonany wpis 

o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.  

2. W przypadku gdy przewodnik nie przedłoży dokumentu, o którym mowa w ust. 1, 

zespół nie przystępuje do egzaminu w wyznaczonym terminie i miejscu. 

3. Kolejność zespołów przystępujących do egzaminu terenowego klasy 0 lub klasy I oraz 

egzaminu gruzowiskowego klasy 0 wyłania się w drodze losowania, z tym że zespoły 

z niesterylizowanymi sukami przystępują do egzaminu po zespołach z psami. 

4. Kolejność zespołów przystępujących do egzaminu gruzowiskowego klasy I ustala 

komisja egzaminacyjna. 

§ 10. 1. Egzamin przeprowadza się w każdych warunkach atmosferycznych, o dowolnej 

porze dnia lub nocy, z zachowaniem środków bezpieczeństwa. 

2. Szczególne warunki obiektów, w których przeprowadza się egzaminy, szczegółowy 

przebieg testu współpracy i testu zachowania się psa w stosunku do człowieka oraz przebieg 

prób poszukiwawczych są określone w załączniku nr 1. 

§ 11. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przerywa egzamin w przypadku: 

1) wezwania zespołu do akcji ratowniczej; 

2) zmiany warunków atmosferycznych zagrażającej bezpieczeństwu osób lub psa biorących 

udział w egzaminie; 
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3) zmiany stabilności gruzowiska zagrażającej bezpieczeństwu osób lub psa biorących 

udział w egzaminie.  

2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może przerwać egzamin w przypadku: 

1) niezamierzonego ujawnienia się pozoranta; 

2) zasłabnięcia lub uszkodzenia ciała przewodnika lub pozoranta; 

3) zasłabnięcia lub uszkodzenia ciała psa; 

4) niehumanitarnego traktowania psa przez przewodnika. 

3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiesza egzamin w przypadku powzięcia 

wiadomości o następującym zdarzeniu: 

1) naruszeniu przez przewodnika bezpieczeństwa działań, o których mowa w przepisach 

w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej; 

2) nieprawidłowym zachowaniu się psa w stosunku do człowieka lub innego psa; 

3) naruszeniu przez przewodnika samodzielnej pracy poszukiwawczej psa, zgłaszanym 

przynajmniej przez dwóch członków komisji egzaminacyjnej; 

4) braku motywacji psa do poszukiwania, zgłaszanej przynajmniej przez dwóch członków 

komisji egzaminacyjnej; 

5) innego sposobu oznaczania przez psa niż zadeklarowany przez przewodnika; 

6) widocznej niesprawności lub wystąpienia widocznej dolegliwości psa. 

4. Egzamin zawiesza się na czas niezbędny do wyjaśnienia zaistnienia zdarzenia. 

5. Jeżeli nie zostało potwierdzone zaistnienie zdarzenia stanowiącego przyczynę 

zawieszenia egzaminu, egzamin jest kontynuowany. 

6. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przerywa egzamin w przypadku 

potwierdzenia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przyczynę zawieszenia egzaminu. 

7. Przewodnik może zgłosić w trakcie egzaminu konieczność jego przerwania 

w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 13. 

8. Jeżeli egzamin został przerwany w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, egzamin 

powtarza się w całości w terminie wskazanym przez organizatora egzaminów. 

9. Jeżeli egzamin został przerwany przez przewodnika w sposób nieuzasadniony albo 

w przypadku, o którym mowa w ust. 6, egzamin uznaje się za niezdany. 

§ 12.  1. Wzór arkusza oceny prób poszukiwawczych oraz wzór arkusza oceny egzaminu 

jest określony załącznik nr 2. 

2. Po zakończeniu egzaminu: 
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1) przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje przewodnika o wyniku egzaminu, 

podając uzasadnienie wyniku; 

2) komisja egzaminacyjna, na podstawie arkusza egzaminacyjnego, sporządza protokół 

egzaminacyjny. 

3. Wzór zbiorczego arkusza egzaminacyjnego i wzór protokołu egzaminacyjnego jest 

określony w załączniku nr 3. 

4.  Egzaminy organizuje się w obiektach spełniających warunki określone w załączniku 

nr 1. 

§ 13. 1. Egzamin specjalności ratowniczej klasy 0, zwany dalej „egzaminem klasy 0”, 

składa się z testu zachowania się psa w stosunku do człowieka i próby poszukiwawczej. Test 

zachowania się psa w stosunku do człowieka przeprowadza się przed próbą poszukiwawczą. 

2. Podczas egzaminu klasy 0 nie powtarza się testu zachowania się psa w stosunku do 

człowieka i próby poszukiwawczej. 

3. Zespół przystępuje do egzaminu klasy 0, jeżeli pies ukończył 18 miesięcy. 

4. Podczas egzaminu klasy 0 ocenia się: 

1) motywację psa do pracy; 

2) umiejętność lokalizacji i oznaczania osób w strefach o różnej skali dostępności; 

3) umiejętność samodzielnej pracy psa i współdziałania zespołu w strefach o różnej skali 

dostępności; 

4) możliwości psychofizyczne i wytrzymałość psa; 

5) odporność zespołu na bodźce zewnętrzne stanowiące elementy pozoracji 

przeszkadzającej; 

6) poziom posłuszeństwa psa i umiejętność przewodnika kierowania psem z dystansu; 

7) poziom sprawności fizycznej psa i zdolność pokonywania przez niego przeszkód; 

8) pracę przewodnika. 

§ 14. 1. Egzamin klasy 0 jest zdany, jeżeli zostanie zaliczony test zachowania się psa w 

stosunku do człowieka i próba poszukiwawcza. 

2. Niezdany egzamin klasy 0 można powtarzać najwyżej cztery razy. Okres między 

kolejnymi terminami składania egzaminu klasy 0 nie może być krótszy niż 2 miesiące. 

3. Zespół, który zdał egzamin klasy 0, otrzymuje dyplom wydany przez organizatora 

egzaminów. 

4. Wzór dyplomu jest określony w załączniku nr 4. 
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§ 15.  1. Zespół przystępuje do egzaminu klasy I gruzowiskowej, organizowanego na 

terenie województwa, które nie jest właściwym obszarem działania  zespołu. 

2. W indywidualnych przypadkach zespół może przystąpić do egzaminu klasy I 

organizowanego na terenie województwa, które jest właściwym obszarem działania tego 

zespołu, jeżeli uzyska zgodę organizatora egzaminów wyrażoną po konsultacji z komisją 

egzaminacyjną. 

3. Egzamin specjalności ratowniczej klasy I, zwany dalej „egzaminem klasy I”, składa się 

z testu współpracy i testu zachowania się psa w stosunku do człowieka oraz z próby 

poszukiwawczej. Testy przeprowadza się przed próbą poszukiwawczą. 

4. Niezdany test współpracy można powtórzyć jeden raz. Nie powtarza się testu 

zachowania się psa w stosunku do człowieka oraz próby poszukiwawczej. 

5. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od zdania egzaminu klasy I zespół przystępuje do egzaminu 

klasy I innej specjalności ratowniczej, zdanego testu współpracy nie powtarza się. 

6. Zespół przystępuje do egzaminu klasy I, jeżeli pies ukończył 24 miesiące. 

7. Podczas egzaminu klasy I ocenia się: 

1) poziom sprawności fizycznej psa i zdolność pokonywania przez niego przeszkód; 

2) poziom posłuszeństwa psa i umiejętność przewodnika kierowania psem z dystansu; 

3) zachowanie się psa w stosunku do człowieka; 

4) umiejętność lokalizacji i oznaczania osób przez psa w strefach o różnej skali dostępności; 

5) umiejętność samodzielnej pracy psa i współdziałania zespołu w strefach o różnej skali 

dostępności, przy świetle dziennym i przy oświetleniu sztucznym; 

6) odporność zespołu na bodźce zewnętrzne stanowiące elementy pozoracji 

przeszkadzającej 

7) pracę przewodnika. 

8. Zespół przystępujący do egzaminu klasy I po raz pierwszy: 

1) posiada ważną specjalność ratowniczą klasy 0; 

2) ukończył szkolenie z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów 

ratowniczych. 

9. Egzamin klasy I jest zdany, jeżeli test współpracy i test zachowania się psa w stosunku 

do człowieka oraz próba poszukiwawcza są zaliczone. 

10. Zespół, który zdał egzamin klasy I, otrzymuje zaświadczenie o ważności specjalności 

ratowniczej wydane przez organizatora egzaminów. Wzór zaświadczenia o ważności 

specjalności ratowniczej jest określony w załączniku nr 5. 
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§ 16. 1. Niezdany egzamin klasy I można powtarzać najwyżej cztery razy z rzędu. 

2. Jeżeli w okresie 12 miesięcy od zdania egzaminu klasy 0 zespół nie zda egzaminu klasy 

I, wtedy zespół ponownie przystępuje do egzaminu klasy 0. 

Rozdział 5 

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 pięciu lat trwania kontraktu był 

używany w Państwowej Straży Pożarnej, jak również wysokość dziennej stawki 

pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia 

§ 17. Psy służbowe i psy kontraktowe używane w akcjach ratowniczych są żywione 

zgodnie z normami wyżywienia, ustalanymi dla grup wiekowych psów ratowniczych. 

Wysokość i tabele norm wyżywienia są określone w załączniku nr 6. 

§ 18. 1. Opiekun psa służbowego i psa kontraktowego używanego w akcjach 

ratowniczych prowadzi dokumentację szkolenia i żywienia tego psa w „Książce Psa 

Ratowniczego”. 

2. Wzór „Książki Psa Ratowniczego” jest określony w załączniku nr 7. 

§ 19. 1. Za zakup karmy i prawidłowe żywienie psa służbowego i psa kontraktowego 

używanego w akcjach ratowniczych odpowiada jego opiekun. 

2. Pies służbowy, pies służbowy wycofany z użycia, pies kontraktowy i pies kontraktowy 

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

w Państwowej Straży Pożarnej, żywiony jest wysokogatunkową, pełnowartościową suchą 

karmą, dostosowaną do wieku psa i stwierdzonego weterynaryjnie jego stanu zdrowia lub 

według wskazań lekarza weterynarii. 

3. Dzienna stawka pieniężna na żywienie psa służbowego i psa kontraktowego wynosi: 

1) dla psa o wadze powyżej 20 kg oraz szczeniąt i młodych psów: 

a) w okresie letnim – 13 zł, 

b) w okresie zimowym – 16 zł; 

2) dla psa o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 9 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł. 
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4. Dzienna stawka pieniężna na żywienie psa służbowego wycofanego z użycia i psa 

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

był używany w Państwowej Straży Pożarnej, wynosi: 

1) dla psa o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 10 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł; 

2) dla psa o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 7 zł, 

b) w okresie zimowym – 10 zł. 

5. Okres zimowy jest to czas od 1 listopada do 31 marca. 

6. Psu służbowemu i psu kontraktowemu używanemu w akcjach ratowniczych zaleca się 

podawanie dodatków do wyżywienia, szczególnie w postaci specjalistycznych olejów oraz 

karm mięsnych mających na celu zwiększenie wydolności i odporności organizmu. 

7. Psa służbowego i psa kontraktowego używanego w akcjach ratowniczych zaleca się 

żywić dwa razy dziennie. 

8. Jeżeli pora karmienia psa koliduje z czasem pełnienia służby, opiekun zobowiązany 

jest nakarmić psa w innym dogodnym momencie. 

9. Pies musi mieć stały dostęp do świeżej wody. 

10. Ryczałt z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia, oblicza się jako iloczyn dni w 

danym miesiącu kalendarzowym i normy wyżywienia psa, o której mowa w ust. 3 i ust. 4. 

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

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

najmniej pięciu 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 z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia właściwemu kierownikowi 

jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 124s ust. 7 ustawy 

o Państwowej Straży Pożarnej w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przypadku, o którym 

mowa w art. 124s ust. 6 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. 

Rozdział 6 

Tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów 

lekarstw, psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego  
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i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu lat 

trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej 

 

§ 20. 1. Koszty zabiegów profilaktycznych i koszty leczenia, w tym koszty lekarstw 

przeznaczonych dla psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego 

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

kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, pokrywa się w terminie określonym w 

fakturze.  

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 124t ust. 6 ustawy o Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Rozdział 7 

Opiekun psa służbowego 

§21. 1. Psa służbowego przydziela się opiekunowi. 

2. Kandydaci na opiekunów są wyłaniani w drodze rekrutacji przeprowadzonej przez 

komisję, powołaną przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

Pożarnej. 

3. Kandydatów na opiekunów wyłania się w pierwszej kolejności spośród 

funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w ramach danej jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej. 

4. W skład komisji wchodzi: 

1) przewodniczący komisji – przedstawiciel kierownika jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej; 

2) instruktor szkolenia psów ratowniczych; 

3) dowódca specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Państwowej Straży 

Pożarnej; 

4) przewodnik psa ratowniczego posiadający przynajmniej dwukrotnie zdany egzamin 

specjalności gruzowiskowej klasy I. 

5. Kandydatem na opiekuna może być funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej 

mianowany do służby stałej, który: 

1) uzyskał w ostatniej ocenie okresowej pozytywną opinię oraz przeciwko któremu nie jest 

prowadzone postępowanie dyscyplinarne; 
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2) nie został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych; 

3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji przewodnika psa; 

4) posiada prawo jazdy kategorii B; 

5) złożył u dowódcy specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej wniosek 

o przystąpienie do rekrutacji. 

6. Do wniosku o przystąpienie do rekrutacji należy dołączyć dokumenty poświadczające 

spełnienie warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 14. 

7. Komisja weryfikuje spełnienie przez kandydata warunków określonych w ust. 5 i po 

pozytywnej weryfikacji warunków przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną. 

8. Komisja po pozytywnej weryfikacji kandydata podczas przeprowadzonej rozmowy 

kwalifikacyjnej dopuszcza kandydata na przewodnika na staż szkoleniowy w ramach danej 

specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. 

10. Staż trwa 6 miesięcy. Przebieg stażu jest dokumentowany i oceniany przez instruktora 

szkolenia psów ratowniczych.  

11. W okresie trwania stażu kandydat na opiekuna psa służbowego zobowiązany jest do 

uczestnictwa co najmniej 6 razy w miesiącu w treningach i szkoleniach organizowanych przez 

kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na stanie której znajduje się 

pies. 

12. Po ukończeniu stażu komisja przeprowadza ocenę kandydata na opiekuna. Ocena 

obejmuje: 

1) motywację do pracy z psem; 

2) cechy osobowe kandydata; 

3) umiejętności nawiązania i utrzymania kontaktu z psem; 

4) warunki lokalowe i posiadane wcześniejsze doświadczenie w pracy z psem. 

13. Komisja ocenia kandydata na opiekuna przyznając: 

1) 07 pkt za motywację do pracy z psem; 

2) 02 pkt za warunki mieszkaniowe pozwalające zachować dobrą kondycję psa oraz 

zapewniające jego bezpieczeństwo; 

3) 04 pkt za posiadane doświadczenie w pracy z psem; 

4) 03 pkt za umiejętności nawiązania i utrzymania kontaktu z psem; 

5) 02 pkt za ukończony kurs przewodników psów ratowniczych. 

14. Oceny kandydata na opiekuna dokonuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
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15. Kandydat na opiekuna uzyskuje pozytywną ocenę, jeżeli zostało mu przyznane co 

najmniej 9 pkt. 

16. W oparciu o pozytywną opinię kandydata na opiekuna kierownik jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej przydzielenia psa opiekunowi. 

17. Pies może być przydzielony pod opiekę tylko jednemu opiekunowi. 

§ 22. 1.W przypadku złożenia przez dotychczasowego opiekuna psa służbowego 

wycofanego z użycia pisemnej deklaracji woli sprawowania opieki nad psem służbowym 

wycofanym z użycia, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na 

której stanie znajduje się pies lub osoba przez niego upoważniona, przeprowadza 

z dotychczasowym opiekunem zwierzęcia rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej sporządza się notatkę służbową, w której 

zawiera się opis możliwości zapewnienia dobrostanu psu przez dotychczasowego opiekuna 

wraz z wnioskami. 

3. Decyzję o powierzeniu psa służbowego wycofanego z użycia dotychczasowemu 

opiekunowi podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na 

której stanie znajduje się pies. 

4. W przypadku stwierdzenia braku możliwości zapewnienia prawidłowego utrzymania 

psa służbowego wycofanego z użycia przez dotychczasowego opiekuna psa, wyłonienie 

kandydata na opiekuna następuje w drodze rekrutacji. 

5. Podczas rekrutacji kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na 

stanie której znajduje się pies, lub osoba przez niego upoważniona, przeprowadza rozmowę 

kwalifikacyjną z kandydatem na opiekuna psa służbowego. 

6. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej sporządza się notatkę, w której przyznaje 

się lub odmawia się przyznania psa wycofanego z użycia w Państwowej Straży Pożarnej. 

7. Podstawą do przyznania lub odmowy przyznania psa służbowego wycofanego z użycia 

jest ocena kompetencji kandydata na opiekuna psa wycofanego z użycia, w szczególności: 

1) posiadanie odpowiednich umiejętności w opiekowaniu się psem; 

2) posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu żywienia psa; 

3) możliwość zapewnienia prawidłowego utrzymania psa. 

8. Wzór notatki jest określony w załączniku nr 9. 
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Rozdział 8 

Tryb wycofywania z użycia psa służbowego  

§ 23. 1.  W celu wycofania z użycia psa służbowego, kierownik jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie pies się znajduje, powołuje komisję. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) przedstawiciel kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, 

o którym mowa w ust. 1 – będący przewodniczącym komisji; 

2) instruktor szkolenia psów ratowniczych współpracujący z jednostką organizacyjną 

Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie pies się znajduje; 

3) lekarz weterynarii. 

3. Komisja powołana do wycofania psa ze służby sporządza protokół na podstawie: 

1) dokumentacji weterynaryjnej; 

2) opinii instruktora szkolenia psów ratowniczych współpracującego z jednostką 

organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie pies się znajduje; 

3) opinii właściwego dowódcy specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej 

Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Protokół wycofania z użycia psa służbowego zatwierdza kierownik jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie pies się znajduje. 

5. Protokół wycofania z użycia psa służbowego jest podstawą do: 

1) pozostawienia lub powierzenia opieki nad psem zgodnie z art. 124q ustawy o Państwowej 

Straży Pożarnej; 

2) wycofania psa służbowego z dalszego szkolenia i zdjęcia go ze stanu ewidencji właściwej 

jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w przypadkach określonych w art. 124v ust. 1 pkt 

3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. 

6. Wzór protokołu wycofania z użycia psa służbowego jest określony w załączniku nr 10. 

Rozdział 9 

Sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów  

§ 24. 1. Psy służbowe w okresie poza służbą przebywają w warunkach domowych. 

2. Psy służbowe i psy kontraktowe w trakcie trwania kontraktu, przebywające na terenie 

jednostki powinny mieć zapewnione pomieszczenie. 
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3. Lokalizacja oraz parametry techniczne pomieszczeń dla psów powinny spełniać normy 

określone w przepisach dotyczących minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych 

gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych. 

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

znajdują się psy służbowe lub który podpisał kontrakt na używanie psa w akcjach 

ratowniczych, zapewnia psom służbowym i psom kontraktowym w trakcie trwania kontraktu 

w szczególności: 

1) odpowiednie wyposażenie w miejscu przebywania psa, w tym: 

a) pomieszczenie, 

b) budę, 

c) legowisko, 

d) miski metalowe, 

e) akcesoria do szkolenia, 

f) szorki identyfikacyjne, 

g) buty ochronne dla psa, 

h) kamizelkę chłodzącą dla psa; 

2) paszport psa. 

5. Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajdują się psy 

służbowe i z którą kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej podpisał 

kontrakt na używanie psów kontraktowych musi posiadać samochód dostosowany do przewozu 

psów ratowniczych. 

6. Psy służbowe wycofane z użycia oraz psy kontraktowe wycofane z użycia, które przez 

okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej, 

przebywają w warunkach domowych. 

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

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

był używany w Państwowej Straży Pożarnej,  poddaje się: 

1) obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie; 

2) innym szczepieniom ochronnym; 

3) okresowym badaniom weterynaryjnym – nie rzadziej niż dwa razy do roku; 

4) kwartalnym odrobaczeniom zwalczającym endopasożyty i ektopasożyty; 

5) innym zabiegom profilaktycznym – według wskazań lekarza weterynarii. 

8. Czynności, o których mowa w ust. 7, wykonuje lekarz weterynarii. 



– 18 – 

9. Psa służbowego i psa kontraktowego poddaje się badaniom przez lekarza weterynarii 

każdorazowo przed udziałem oraz po udziale w akcjach lub ćwiczeniach międzynarodowych.  

Rozdział 10 

Nadzór  

§25. 1. Nadzór, o którym mowa w art. 124w ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, 

prowadzony jest w odniesieniu do: 

1) warunków określonych w art. 124r ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, 

2) stwierdzenia przypadków określonych w art. 124x ust. 1. ustawy o Państwowej Straży 

Pożarnej. 

2. Opiekun psa okazując psa zgodnie z art. 124x ust. 1 ustawy o Państwowej Straży 

Pożarnej: 

1) udostępnia Książkę Psa Ratowniczego; 

2) udostępnia dokumentację medyczną, w tym: 

a) książeczkę zdrowia psa, 

b) międzynarodową książeczkę szczepień (Pet Pass), 

c) opinię weterynaryjną dotyczącą kondycji psa; 

3) potwierdzenie jakości podawanej psu karmy. 

3. Opinia weterynaryjna dotycząca kondycji psa sporządzana jest dla każdego psa nie 

rzadziej niż raz na pół roku. 

4. W przypadku podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości związanych z opieką nad psem, 

kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej powołuje komisję, w celu 

określenia dalszego postępowania. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) przewodniczący komisji wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej; 

2) dowódca specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Państwowej Straży 

Pożarnej; 

3) instruktor szkolenia psów ratowniczych współpracujący z jednostką organizacyjną 

Państwowej Straży Pożarnej; 

4) lekarz weterynarii. 

6. Komisja, o której mowa w ust. 4, może wnioskować o: 

1) pozostawienie psa dotychczasowemu opiekunowi; 
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2) odebranie psa opiekunowi, z wyłączeniem psów kontraktowych; 

3) przekazania psa pod opiekę innemu opiekunowi, z wyłączeniem psów kontraktowych; 

4) wszczęcia procedury wycofania psa z użycia w akcjach ratowniczych. 

§ 26. 1. Na podstawie decyzji komisji, o której mowa w § 24. ust. 4 i ust. 5, pies służbowy 

może zostać odebrany opiekunowi.  

2. Komisja może być powoływana na wniosek przełożonego opiekuna psa ratowniczego 

lub instruktora szkolenia. 

3. Z czynności odebrania psa sporządza się protokół odebrania, który zatwierdza 

kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się 

pies. Wzór protokołu jest określony w załączniku nr 8. 

4. Pies odebrany opiekunowi, może być przekazany innemu opiekunowi, na zasadach 

określonych w §21. 

Rozdział 11 

Psy kontraktowe 

§27. 1. Psy kontraktowe pozyskuje się zawierając kontrakt ze strażakiem, będącym 

właścicielem psa. 

2. Strażak Państwowej Straży Pożarnej musi posiadać szkolenie z technik i taktyki 

poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych. 

3. Pies kontraktowy używany w Państwowej Straży Pożarnej musi posiadać ważną 

specjalność gruzowiskową klasy I. 

4. Kontrakt zostaje zawarty po uzyskaniu przez psa pozytywnego wyniku badań 

weterynaryjnych. 

5. Przewodnik psa kontraktowego zobowiązuje się do: 

1) udziału w szkoleniach doskonalących organizowanych przez kierownika jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej; 

2) udziału w akcjach i ćwiczeniach ratowniczych w zakresie posiadanej specjalności 

ratowniczej; 

3) utrzymania ważności specjalności ratowniczej gruzowiskowej klasy I; 

4) prowadzenia Książki Psa Ratowniczego według określonego wzoru. 

6. Rozwiązanie kontraktu następuje w momencie: 

1) utraty ważności specjalności ratowniczej gruzowiskowej klasy I; 

2) niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 5; 



– 20 – 

3) z innych przyczyn ustalonych w kontrakcie. 

7. Rozwiązanie kontraktu może nastąpić z innych przyczyn nie wymienionych w ust. 6 na 

wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej lub przewodnika 

psa kontraktowego. 

 

Rozdział 12 

Nabycie psa służbowego 

§ 28. 1 Psy służbowe nabywa się z hodowli znajdujących się na terenie Polski lub za 

granicą. 

2. Psa służbowego nabywa się w wieku od 8 do 12 tygodni, w oparciu o opinię hodowcy 

i wyniki przeprowadzonych testów szczeniąt. 

3. Psa służbowego można nabyć w wieku od 12 do 18 miesięcy, w oparciu o test 

mentalności i test przydatności do szkolenia ratowniczego. 

4. Psa służbowego można nabyć także w drodze nieodpłatnego przekazania psa 

kontraktowego lub zakupu psa kontraktowego. 

5. Pies służbowy przewidziany do zakupu musi posiadać mikroczip zgodny z normą ISO 

11784/5 FDX-B. 

6. Pies służbowy musi posiadać metrykę lub rodowód wystawiony przez organizację 

zrzeszoną w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). 

7. Zakup psa służbowego przeprowadza zespół w składzie: 

1) instruktor psów ratowniczych; 

2) wyznaczony strażak na opiekuna psa ratowniczego; 

3) przedstawiciel jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej nabywającej psa. 

8. Przed zakupem instruktor psów ratowniczych przeprowadza test charakteru szczeniąt. 

9. Z czynności zakupu psa służbowego sporządza się protokół, który zawiera wynik testu 

mentalności, testu przydatności do szkolenia ratowniczego, testu charakteru psa oraz opinię 

zespołu zakupującego psa. 

§ 29. Specjalności ratownicze, uzyskane na podstawie dotychczasowych przepisów, 

zachowują ważność do upływu terminu ich ważności. 

§ 30. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 

grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych (Dz. U. poz. 

1444). 
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§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … . 

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI  
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia    (poz.     ) 

Załącznik nr 1 

SZCZEGÓLNE WARUNKI OBIEKTÓW, W KTÓRYCH PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMINY, 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG TESTU WSPÓŁPRACY I TESTU ZACHOWANIA SIĘ PSA W STOSUNKU 

DO ŻYWEGO CZŁOWIEKA ORAZ PRZEBIEG PRÓB POSZUKIWAWCZYCH 

I. Test współpracy oraz test zachowania się psa w stosunku do człowieka 

Obiekt przygotowany do testu współpracy oraz do testu zachowania się psa w stosunku do człowieka 

stanowi płaski teren otwarty.  

A. Test współpracy 

1.  Próba posłuszeństwa: 

1)  jest przeprowadzana na 50 m odcinku drogi dojścia do przyrządów, na których następnie jest przeprowadzana 

próba sprawnościowa; 

2)  obejmuje następujące ćwiczenia: 

a)  chodzenie psa przy nodze przewodnika, na i bez smyczy, 

b)  siad i waruj w trakcie marszu, 

c)  przywołanie psa przez przewodnika z pozycji siad i waruj, 

d)  aport osobistego przedmiotu przewodnika. 

2.  Próba sprawnościowa: 

1)  jest przeprowadzana z wykorzystaniem zestawu przyrządów, spośród których najwyżej umieszczony przyrząd 

nie może znajdować się wyżej niż 2 m nad poziomem gruntu; w skład zestawu przyrządów wchodzą: 

a)  kładki ruchome (około 4 m długości, 40 cm szerokości i 4 cm grubości, których oba końce są 

oparte na chwiejnych podporach lub są zawieszone na zawiesiach), 

b)  kładka pochyła o nachyleniu około 30°, z przybitymi poprzecznymi listwami, 

c)  kładki leżące, 

d)  platformy poziome (duża i mała), 

e)  drabiny skośne (długa i krótka), 

f)  drabina pozioma; 

2)  podczas jej przeprowadzania: 

a)  przewodnik może asekurować psa, nie dotykając go bez wyraźnej potrzeby wynikającej z 

konieczności zabezpieczenia psa przed upadkiem; egzaminator może wyznaczyć pomocnika z 

zadaniem dodatkowej asekuracji, 

b)  kolejność pokonywania trasy ustala egzaminator bezpośrednio przed próbą, z założeniem że 

każdy element trasy musi być pokonany przez psa dwukrotnie, 

c)  pies powinien wykonać komendy: siad x 2, waruj x 2, stój x 2, wróć x 2, na wyznaczonych przez 

egzaminatora przyrządach. 
3. Próba kierowania psa z dystansu: 

1) jest przeprowadzana na obszarze, o wymiarach 40 x 80 m (maksimum), na którym zgodnie z rysunkiem są 

rozmieszone: 

a)  w punkcie A pachołek, 

b)  w punktach B, C i D pachołki, beczki lub platformy (palety); 
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2) podczas jej przeprowadzania: 

a)  egzaminator ustala na początku próby kolejność, według której mają być osiągnięte punkty, 

b)  przewodnik podchodzi do punktu rozpoczęcia próby (PS), w którym pies ma zająć pozycję siad, 

c)  przewodnik, na polecenie egzaminatora, wysyła z punktu PS psa komendą słowną „naprzód” lub 

adekwatną oraz komendą optyczną - znakiem gestowym do punktu A, znajdującego się w odległości od 

10 do 15 m, 

d)  na kolejne polecenie egzaminatora przewodnik, bez zmiany miejsca swego przebywania, komendą 

słowną: „prawo”, „lewo”, „naprzód” lub adekwatnymi, a także komendą optyczną, wysyła psa do 

pierwszego wyznaczonego punktu B, C lub D, 

e)  pies, po komendzie przewodnika, powinien dojść do wyznaczonego punktu i zająć pozycję siad lub waruj, 

w odległości nie większej niż 1 m od tego punktu, 

f)  w sposób, o którym mowa w lit. c i d, pies ma zostać wysłany do kolejnych punktów, 

g)  z ostatniego punktu komendą słowną „do mnie” lub adekwatną komendą optyczną pies jest przywoływany 

przez przewodnika i ma zająć pozycję siad przy przewodniku; 

3)  jest zdana, jeżeli pies: 

a)  wykonuje polecenia z jednorazową komendą głosową i z krótkim znakiem gestowym,  

b)  wykonuje polecenia z jednorazową komendą głosową i z długotrwałym znakiem gestowym, 

c)  wykonuje polecenia z powtarzaną komendą głosową i z powtarzanym lub ciągłym znakiem gestowym,  

d)  nie więcej niż dwa razy wykonuje ćwiczenia z pomyłką wskazanego punktu; 

4) jest niezdana, jeżeli pies nie wykona wszystkich ćwiczeń. 

4.  Podczas testu współpracy pies pracuje samodzielnie. 

5.  Test współpracy uważa się za niezdany, jeżeli: 

1)  w ciągu 60 s, przy wyraźnej odmowie wykonania przez psa poszczególnych ćwiczeń (próby posłuszeństwa i próby 

kierowania z dystansu) pokonywania poszczególnych przyrządów (podczas próby sprawnościowej i próby kierowania 

z dystansu) przewodnik nie doprowadzi do wykonania tych ćwiczeń lub prób przez psa; 

2)  podczas próby sprawnościowej pies więcej niż trzy razy odbiegnie od przewodnika; 
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3)  pies po trzykrotnej nieudanej próbie nie pokonał prawidłowo poszczególnych przyrządów; 

4)  zostanie niezdana jedna próba. 

6.  Jest dopuszczalna jedna powtórka testu współpracy podczas tej samej sesji egzaminacyjnej. 

B. Test zachowania się psa w stosunku do człowieka 

1. Test zachowania się psa w stosunku do człowieka jest przeprowadzany w następujący sposób: 

1) przewodnik z psem na smyczy podchodzi do egzaminatora, który po powitaniu się 

z przewodnikiem i pobawieniu się z psem odchodzi około 10 m i kładzie się na ziemi; 

2)  po sygnale przewodnik spuszcza psa ze smyczy i kieruje go do pracy; 

3)  pies powinien oznaczyć odnalezioną osobę; 

4)  przewodnik pozostawia przywiązanego psa na luźnej smyczy i oddala się od niego spokojnie; nie prowokując,  

egzaminator podchodzi do psa w celu przejścia z nim i przewiązania go w inne 

miejsce, pies nie powinien zachowywać się agresywnie, grozić i okazywać paniki. 

2.  Test uznaje się za niezaliczony w przypadku celowego użycia, w stosunku do egzaminatora lub jego ubrania, przez 

psa zębów, pazurów albo gdy pies zachowuje się agresywnie. 

II. Próba poszukiwawcza psa terenowego klasy 0 i I 

A. Wybór i przygotowanie obiektu 

1.  Obiekt przygotowany do próby poszukiwawczej psa terenowego klasy 0 i I stanowi naturalny teren leśny, 

umożliwiający ukrycie pozorantów, o powierzchni od 4 do 6 ha. 

2.  Przygotowanie obiektu do próby poszukiwawczej psa terenowego klasy 0 i I polega na: 

1)  wyznaczeniu dwóch pól o wymiarach od 30 x 80 m (minimum) do 40 x 100 m (maksimum), o łącznej powierzchni 

od 0,48 do 0,8 ha, rozdzielonych wyznaczoną taśmami ścieżką o szerokości około 3 m; 

2) wyznaczeniu obszaru o powierzchni około 4 - 6 ha, na którym są wyznaczone strefy o powierzchni po około 600 m2, 

niedostępne dla przewodnika; 

3) dla klasy 0 ukryciu trzech pozorantów, w odległości od siebie nie mniejszej niż 20 m, w miejscach: 

a) jeden pozorant zamaskowany na ziemi, na jednym z pól, o których mowa w pkt 1, w odległości od 10 do 20 m 

od ścieżki, 

b) drugi w jednej ze stref, o których mowa w pkt 2 

c) trzeci poza strefami, o których mowa w pkt 2, na ziemi przykryty gałęziami, na wyznaczonym obszarze. 

4) dla klasy 1 ukryciu trzech pozorantów, w odległości od siebie nie mniejszej niż 20 m, w miejscach: 

a) jeden pozorant zamaskowany na ziemi, na jednym z pól, o których mowa w pkt 1, w odległości od 10 do 20 m 

od ścieżki, 

b) drugi w jednej ze stref, o których mowa w pkt 2, lub poza nią; 

c) trzeci poza strefami, o których mowa w pkt 2, na ziemi przykryty gałęziami, na wyznaczonym obszarze. 

3. Do próby poszukiwawczej psa terenowego klasy 0 i I, zgodnie z decyzją przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, 

mogą być przygotowane elementy pozoracji mylącej w dwóch miejscach w postaci pokarmu ludzkiego lub 

zwierzęcego, umieszczonego w sposób uniemożliwiający zjedzenie go przez psa. 

4.  Przygotowania obiektu do prób poszukiwawczych należy zakończyć minimum na 20 min przed rozpoczęciem 

egzaminu. Zespół nie może obserwować obiektu w czasie przygotowań. 

B.  Szczegółowe zasady oznaczania osoby żywej przez psa 

1.  Jedynymi dopuszczalnymi sposobami oznaczania przez psa odnalezienia pozoranta są: 

1)  szczekanie; 

2)  aport rolki; 

3)  meldunek. 

2.  Oznaczanie w każdej metodzie powinno być wykonane jak najbliżej pozoranta, w sposób umożliwiający 

przewodnikowi określenie miejsca wydzielania się zapachu oraz miejsca ukrycia pozoranta. 

3.  Oznaczanie powinno spełniać wymogi: 
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1)  pies szczekający oznacza szczekaniem powtarzanym w czasie minimum 10 s, jednocześnie pozostając w miejscu 

odnalezienia pozoranta lub w miejscu wydobywania się zapachu o największym natężeniu, aż do momentu dojścia 

przewodnika, który rozpoczyna dojście po 10 s oznaczania i przemieszcza się tylko podczas szczekania psa; 

2)  pies rolkowy podbiera rolkę oznaczeniową przy pozorancie lub w miejscu wydobywania się zapachu o największym 

natężeniu, następnie donosi rolkę w pysku do przewodnika, na lince doprowadza pamięciowo przewodnika do miejsca 

podebrania rolki; zgubienie drogi lub ponowna próba lokalizacji węchowej podczas doprowadzania są traktowane 

równoważnie jak oznaczenie nieprawidłowe; 

3)  pies meldunkowy decyduje o powrocie do przewodnika, po odnalezieniu pozoranta lub z miejsca wydobywania się 

zapachu o największym natężeniu, składa meldunek w sposób precyzyjnie określony przez przewodnika, następnie 

pies na lince doprowadza pamięciowo przewodnika do miejsca odnalezienia; zgubienie drogi lub ponowna próba 

lokalizacji węchowej podczas doprowadzania są traktowane równoważnie jak oznaczenie nieprawidłowe. 

4.  Przy oznaczaniu pies nie może być w żaden sposób zachęcany przez przewodnika lub pozoranta. Sposób oznaczania 

powinien być dla psa taki sam przez cały czas trwania egzaminów. 

C.  Szczegółowy przebieg próby poszukiwawczej terenowej klasy 0 i I 

1.  Przewodnik musi być wyposażony w zegarek, kompas, notes z przyborami do pisania, radiotelefon przenośny, 

latarkę, podręczną apteczkę oraz pojemnik z wodą do picia dla psa. 

2.  Stanowisko przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powinno znajdować się na granicy wyznaczonego obiektu, 

w którym przeprowadza się egzamin. Obiekt jest bezpośrednio wskazywany przewodnikowi. 

3.  Bezpośrednio przed przystąpieniem do próby poszukiwawczej zespół pokonuje odcinek około 3 km marszobiegiem, 

wyznaczony punktami GPS. Maksymalny czas marszobiegu wynosi 25 min. 

4.  Po marszobiegu przewodnik melduje się u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub egzaminatora, który ma 

obowiązek zapoznać go z sytuacją i wręczyć mu kopię fragmentu mapy drzewostanowej lub topograficznej (w skali 

1:10 000 lub zbliżonej), obejmującego wyznaczony obiekt, w którym przeprowadza się egzamin, i otulinę (minimum 

osiem oddziałów otaczających), następnie wprowadza psa ratowniczego na teren próby poszukiwawczej i kieruje go 

do pracy poszukiwawczej. 
5.  Próba poszukiwawcza jest realizowana etapowo: 

1)  w pierwszym etapie przewodnik porusza się tylko środkową ścieżką i wysyła psa na pola opisane w części A w ust. 

2 w pkt 1; zaliczenie pierwszego etapu następuje z chwilą odnalezienia pozoranta; 

2)  w drugim etapie przewodnik porusza się w obszarze opisanym w części A w ust. 2 w pkt 2. 

6.  W drugim etapie przewodnik, poza strefami niedostępnymi dla niego, ma prawo wyboru techniki poszukiwania i w 

każdej chwili może zmienić technikę poszukiwania: 

1)  po odpięciu linki pies szuka samodzielnie, przewodnik może podążać za psem; 

2)  pies jest prowadzony na lince, pod bezpośrednią kontrolą przewodnika. 

7.  Czas potrzebny na przejście z obiektu, w którym był realizowany pierwszy etap, do obiektu, w którym ma być 

realizowany drugi etap, nie jest wliczany do czasu próby poszukiwawczej. 

8.  Przez cały czas trwania egzaminu praca przewodnika i psa musi być obserwowana przez egzaminatorów. 

9.  Prawidłowe odnalezienie pozoranta, warunkujące zdanie próby, polega na: 

1)  oznaczaniu przez psa odnalezionego pozoranta; 

2)  wyraźnym wskazaniu przewodnikowi przez psa miejsca odnalezienia pozoranta; 

3)  słownym potwierdzeniu odnalezienia pozoranta przez przewodnika, potwierdzonym podniesieniem do góry ręki; 

4)  wskazaniu egzaminatorowi przez przewodnika miejsca lokalizacji pozoranta. 

10.  Przewodnik musi potwierdzić miejsce odnalezienia pozoranta przed próbą nawiązania głosowego kontaktu z 

ukrytym pozorantem. 

11.  Miejsca ukrycia pozorantów i czas ich odnalezienia muszą być przez przewodnika zaznaczone na otrzymanej mapie. 

Mapa ta jest dołączana do dokumentacji egzaminu. 

12.  Podczas próby poszukiwawczej przewodnik ma prawo zażądać jednorazowej przerwy. Maksymalny czas przerwy 

wynosi 5 min i nie jest wliczany do czasu poszukiwania. Na czas przerwy egzaminator wyznacza około 10 m2 strefy, 

której zespołowi nie wolno opuszczać i nie wolno mu się z nikim porozumiewać. 
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13.  Maksymalny czas trwania próby poszukiwawczej wynosi 30 min. 

14.  Pozoranci mogą być, w obecności psa ratowniczego, odsłonięci - klasa 0. 

15.  Pozoranci nie mogą być, w obecności psa ratowniczego, odsłonięci - klasa I. 

16.  Przewodnik składa końcowy meldunek przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub egzaminatorowi i 

przekazuje mapę. 

17.  Próbę poszukiwawczą klasy 0 uważa się za zdaną, gdy: 

1)  nie więcej niż raz zostanie wykonane oznaczenie fałszywe; 

2)  nie więcej niż jeden pozorant zostanie nieodnaleziony. 

18.  Próbę poszukiwawczą klasy I uważa się za zdaną, gdy: 

1)  nie więcej niż raz zostanie wykonane oznaczenie fałszywe; 

2)  wszyscy pozoranci zostaną prawidłowo odnalezieni. 

III. Próba poszukiwawcza psa gruzowiskowego klasy 0 

A.  Wybór i przygotowanie obiektu 

1.  Obiekt przygotowany do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego klasy 0 stanowią zniszczone albo częściowo 

zniszczone budynki lub sztuczne gruzowisko, składające się z różnych materiałów, o łącznej powierzchni od 1200 do 

1500 m2, pokrywających jeden lub kilka poziomów, zapewniające możliwość utworzenia co najmniej sześciu 

kryjówek i wyznaczenia miejsc do ukrycia pozorantów: 

1) co najmniej dwie kryjówki w ciemnych pomieszczeniach lub zagłębieniach; 

2) co najmniej dwie kryjówki nisko zlokalizowane, zakopane na około 2 m; 

3) co najmniej dwie kryjówki na wysokości co najmniej 2 m. 

2. Przygotowanie obiektu do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego klasy 0 polega na ukryciu 

 czterech zakrytych pozorantów, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 m, w dowolnie wybranych przez komisję 

egzaminacyjną miejscach, o charakterystyce ukrycia: 
1)  jeden niewidoczny dla przewodnika, odkryty lub częściowo zakryty z pełnym dostępem dla psa; 
2)  jeden zasypany w strukturze gruzów na głębokości minimum 0,5 m; 

3)  jeden na wysokości od 2 do 3 m ponad poziomem otaczającego go gruzowiska, niewidoczny dla przewodnika i psa; 

4)  jeden umieszczony w ciemności, odkryty lub częściowo zakryty z pełnym dostępem dla psa; pozorant powinien być 

umieszczony tak, aby pozorant i pies znajdujący się przy nim nie byli widoczni dla przewodnika. 

3.  Do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego klasy 0, zgodnie z decyzją przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej, mogą być przygotowane następujące elementy pozoracji mylącej: 

1)  co najmniej w dwóch miejscach pokarm ludzki lub zwierzęcy, umieszczony w sposób uniemożliwiający zjedzenie go 

przez psa, w tym jedno miejsce musi umożliwiać jego obserwację przez przewodnika; 
2)  co najmniej w dwóch miejscach odzież. 

4.  Przygotowania obiektu do prób poszukiwawczych psa gruzowiskowego klasy 0 należy zakończyć minimum na 20 

min przed rozpoczęciem egzaminu. Zespół nie może obserwować obiektu w czasie przygotowań. 
B.  Szczegółowe zasady oznaczania osoby żywej przez psa 

1.  Jedynymi dopuszczalnymi sposobami oznaczania przez psa odnalezienia pozoranta są: 

1)  szczekanie; 

2)  aport rolki; 

3)  meldunek. 

2.  Oznaczanie w każdej metodzie powinno być wykonane jak najbliżej pozoranta, w odległości i w sposób 

umożliwiający przewodnikowi określenie miejsca wydzielania się zapachu oraz miejsca ukrycia pozoranta. 
3.  Oznaczanie powinno spełniać wymogi: 

1)  pies szczekający oznacza szczekaniem powtarzanym w czasie minimum 10 s, jednocześnie pozostając w miejscu 

odnalezienia pozoranta lub w miejscu wydobywania się zapachu o największym natężeniu, aż do momentu dojścia 

przewodnika, który rozpoczyna dojście po 10 s oznaczania i przemieszcza się tylko podczas szczekania; 

2)  pies rolkowy podbiera rolkę oznaczeniową przy pozorancie lub w miejscu wydobywania się zapachu o największym 

natężeniu, następnie donosi rolkę w pysku do przewodnika, na lince doprowadza pamięciowo przewodnika do miejsca 

podebrania rolki; zgubienie drogi lub ponowna próba lokalizacji węchowej podczas doprowadzania są traktowane 
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równoważnie jak oznaczenie nieprawidłowe; 

3) pies meldunkowy decyduje o powrocie do przewodnika, po odnalezieniu pozoranta lub z miejsca wydobywania się 

zapachu o największym natężeniu, składa meldunek w sposób precyzyjnie określony przez przewodnika, następnie 

pies na lince doprowadza pamięciowo przewodnika do miejsca odnalezienia; zgubienie drogi lub ponowna próba 

lokalizacji węchowej podczas doprowadzania są traktowane równoważnie jak oznaczenie nieprawidłowe.  

4. Przy oznaczaniu pies nie może być w żaden sposób zachęcany przez przewodnika lub pozoranta. Sposób oznaczania 

powinien być dla psa taki sam przez cały czas trwania egzaminów. 

C. Szczegółowy przebieg próby poszukiwawczej gruzowiskowej klasy 0 

1.  Podczas próby poszukiwawczej gruzowiskowej i testów pies: 

1)  nie może być wyposażony w szorki identyfikacyjne; 

2)  może być wyposażony w obrożę, z zapięciem umożliwiającym samoczynne rozpięcie się jej pod wpływem 

obciążenia psa w przypadku zaczepienia obroży o stały element. 

2.  Podczas prób i wszystkich testów jest zabronione stosowanie obroży kolczastych i obroży z elementami 

oświetleniowymi. 

3.  Podczas próby poszukiwawczej, zgodnie z decyzją przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, mogą być stosowane 

elementy pozoracji przeszkadzającej: 

1)  lokalne, zadymienie; 

2)  hałas; 

3)  obecność pozorantów poruszających się lub znajdujących się na gruzowisku. 

4.  Przewodnik melduje się u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub egzaminatora, który na wyraźne żądanie 

przewodnika zapoznaje go z sytuacją. Przewodnik bez psa ratowniczego może obejść gruzowisko, nie wchodząc na 

nie. 

5.  Przewodnik musi być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej: kask ochronny, rękawice ochronne, latarkę i buty o 

wzmocnionej podeszwie, a także posiadać notes z przyborami do pisania oraz pojemnik z wodą do picia dla psa. 

6.  Przewodnik wprowadza psa na teren próby i kieruje go do pracy poszukiwawczej.  

7.  Przewodnik ma prawo wyboru techniki poszukiwania i w każdej chwili może zmienić technikę poszukiwania: 

1)  pies szuka samodzielnie, przewodnik może podążać za psem, ścieżkami wskazanymi przez egzaminatorów; 

2)  pies jest prowadzony na lince, pod bezpośrednią kontrolą przewodnika. Przewodnik podąża ścieżkami wskazanymi 
przez egzaminatorów. 

8.  Przewodnik w każdej chwili może wnioskować do komisji egzaminacyjnej o wyeliminowanie części lub całości 

środków pozoracji przeszkadzającej. 

9.  Prawidłowe odnalezienie pozoranta, warunkujące zdanie próby, polega na: 

1)  oznaczaniu przez psa odnalezionego pozoranta; 

2)  wyraźnym wskazaniu przewodnikowi przez psa miejsca odnalezienia pozoranta; 

3)  słownym potwierdzeniu odnalezienia pozoranta przez przewodnika, potwierdzonym podniesieniem do góry ręki; 

4)  wskazaniu egzaminatorowi przez przewodnika miejsca lokalizacji pozoranta. 

10. Przewodnik musi określić miejsce odnalezienia pozoranta przed próbą nawiązania głosowego kontaktu z ukrytym 

pozorantem, z dokładnością określoną przez egzaminatorów. 

11.  Podczas próby poszukiwawczej przewodnik ma prawo zażądać jednorazowej przerwy. Maksymalny czas przerwy 

wynosi 5 min i nie jest wliczany do czasu poszukiwania. W czasie przerwy zespół musi opuścić gruzowisko i nie 

wolno mu się z nikim porozumiewać. 

12.  Czas próby jest liczony od momentu wysłania psa do poszukiwania. Maksymalny czas trwania próby 

poszukiwawczej wynosi 40 min. 

13.  Pozoranci mogą być, w obecności psa ratowniczego, odsłonięci. 

14.  Przewodnik składa końcowy meldunek przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej. 

15.  Próbę poszukiwawczą uważa się za zdaną, gdy: 
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1)  nie mniej niż trzech pozorantów zostanie prawidłowo odnalezionych; 

2)  nie więcej niż raz zostanie wykonane oznaczenie fałszywe. 

IV. Próba poszukiwawcza psa gruzowiskowego klasy I 

A. Wybór i przygotowanie obiektu 

1.  Obiekt przygotowany do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego klasy I stanowi gruzowisko naturalne lub 

sztuczne, o łącznej powierzchni od 1200 do 2000 m2, umożliwiające przeprowadzenie trzech akcji poszukiwawczych. 

2.  Obiekty przygotowane do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego klasy I muszą zapewniać różnicę wysokości 

minimum 2 m i strukturę zapewniającą możliwość utworzenia kryjówek i wyznaczenie miejsc do umieszczenia 

pozorantów: 

1)  nie mniej niż cztery kryjówki umożliwiające pełne zakrycie pozoranta w strukturze gruzów, o głębokości minimum 

0,5 m; 

2)  nie mniej niż cztery kryjówki w pełni otwarte, umożliwiające ulokowanie pozoranta odkrytego, z pełnym dostępem 

dla psa, lub częściowo zakrytego; kryjówki te powinny mieć możliwość wydzielenia granicy dostępu dla przewodnika, 

pozorant umieszczony w kryjówce nie może być widoczny dla przewodnika; 

3)  nie mniej niż dwie kryjówki umożliwiające ulokowanie pozoranta odkrytego lub zamkniętego na wysokości powyżej 

2 do 3 m ponad poziomem otaczającego kryjówkę gruzowiska; kryjówki te powinny mieć możliwość wydzielenia 

granicy dostępu dla przewodnika, pozorant umieszczony w kryjówce nie może być widoczny dla przewodnika; 

4)  nie mniej niż dwie kryjówki umożliwiające ulokowanie odkrytego, częściowo zakrytego lub zakrytego pozoranta w 

ciemności; kryjówki te powinny mieć możliwość wydzielenia granicy dostępu dla przewodnika, pozorant 

umieszczony w kryjówce oraz pies znajdujący się przy pozorancie nie mogą być widoczni dla przewodnika. 

3.  Przygotowanie obiektu do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego klasy I do pierwszej akcji poszukiwawczej 

przy świetle dziennym polega na wyznaczeniu od jednej do trzech stref ograniczonego dostępu, o łącznej powierzchni 

do 800 m2, i na ukryciu dwóch pozorantów, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 m, w dowolnie wybranych 

przez komisję egzaminacyjną miejscach, o następującej charakterystyce ukrycia: 

1)  pozoranci całkowicie zakryci w strukturze gruzów na głębokości minimum 0,5 m; 

2)  w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla przewodnika, pozoranci niewidoczni dla przewodnika, 

odkryci lub częściowo zakryci z pełnym dostępem dla psa; 

3)  w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla przewodnika, w odległości minimum 10 m od pozoranta, 

pozoranci na wysokości od 2 do 3 m ponad poziomem otaczającego strefę gruzowiska niewidoczni dla przewodnika, 

odkryci lub częściowo zakryci; 

4) w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla przewodnika, nie więcej niż dwie kryjówki z pojedynczymi 

pozorantami umieszczonymi w ciemności, odkrytymi lub częściowo zakrytymi z pełnym dostępem dla psa, 

umieszczonymi tak, aby pozorant i pies znajdujący się przy nim byli niewidoczni dla przewodnika. 

4.  Przygotowanie obiektu do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego klasy I do drugiej akcji poszukiwawczej przy 

świetle dziennym polega na wyznaczeniu od jednej do trzech stref ograniczonego dostępu, o łącznej powierzchni do 

1200 m2, i na ukryciu od dwóch do trzech pozorantów, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 m, w dowolnie 

wybranych przez komisję egzaminacyjną miejscach, o następującej charakterystyce ukrycia: 

1)  pozoranci całkowicie zakryci w strukturze gruzów na głębokości minimum 0,5 m; 

2)  w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla przewodnika, pozoranci niewidoczni dla przewodnika, 

odkryci lub częściowo zakryci z pełnym dostępem dla psa; 

3)  w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla przewodnika, pozoranci na wysokości od 2 do 3 m ponad 

poziomem otaczającego strefę gruzowiska niewidoczni dla przewodnika, odkryci lub częściowo zakryci z pełnym 

dostępem dla psa; 

4)  w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla przewodnika, nie więcej niż dwie kryjówki z pojedynczymi 

pozorantami umieszczonymi w ciemności, odkrytymi lub częściowo zakrytymi z pełnym dostępem dla psa, 

umieszczonymi tak, aby pozorant i pies znajdujący się przy nim byli niewidoczni dla przewodnika. 

5.  Przygotowanie obiektu do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego klasy I do akcji poszukiwawczej przy świetle 

sztucznym polega na wyznaczeniu od jednej do trzech stref ograniczonego dostępu, o łącznej powierzchni do 800 m2, 

i na ukryciu dwóch pozorantów, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 m, w dowolnie wybranych przez komisję 
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egzaminacyjną miejscach, o następującej charakterystyce ukrycia: 

1)  pozoranci całkowicie zakryci w strukturze gruzów na głębokości minimum 0,5 m; 

2)  w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla przewodnika, pozoranci niewidoczni dla przewodnika, 

odkryci lub częściowo zakryci z pełnym dostępem dla psa; 

3)  w jednej z dwóch stref z wydzieloną granicą dostępu dla przewodnika, pozoranci na wysokości od 2 do 3 m ponad 

poziomem otaczającego gruzowiska niewidoczni dla przewodnika, odkryci lub częściowo zakryci z pełnym dostępem 

dla psa. 

6.  Do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego klasy I, zgodnie z decyzją przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej, mogą być przygotowane następujące elementy pozoracji mylącej: 

1)  co najmniej w dwóch miejscach pokarm ludzki lub zwierzęcy, umieszczony w sposób uniemożliwiający zjedzenie 

go przez psa, w tym jedno miejsce musi umożliwiać jego obserwację przez przewodnika; 

2)  odzież co najmniej w dwóch miejscach. 

B. Szczegółowe zasady oznaczania osoby żywej przez psa 

1. Jedynymi dopuszczalnymi sposobami oznaczania przez psa odnalezienia pozoranta są: 

1)  szczekanie; 

2)  aport rolki; 

3)  meldunek. 

2.  Oznaczanie w każdej metodzie powinno być wykonane jak najbliżej pozoranta, w sposób umożliwiający 

przewodnikowi określenie miejsca wydzielania się zapachu oraz miejsca ukrycia pozoranta. 

3.  Oznaczanie ma spełniać następujące wymogi: 

1)  pies szczekający oznacza szczekaniem powtarzanym w czasie minimum 10 s, jednocześnie pozostając w miejscu 

odnalezienia pozoranta lub w miejscu wydobywania się zapachu o największym natężeniu, aż do momentu dojścia 

przewodnika, który rozpoczyna dojście po 10 s oznaczania i przemieszcza się tylko podczas szczekania psa; 

2)  pies rolkowy podbiera rolkę oznaczeniową, przy pozorancie lub w miejscu wydobywania się zapachu o największym 

natężeniu, następnie donosi rolkę w pysku do przewodnika, na lince doprowadza pamięciowo przewodnika do 

miejsca podebrania rolki; zgubienie drogi lub ponowna próba lokalizacji węchowej podczas doprowadzania są 

traktowane równoważnie jak oznaczenie fałszywe; 

3)  pies meldunkowy decyduje o powrocie do przewodnika, po odnalezieniu pozoranta lub z miejsca wydobywania się 

zapachu o największym natężeniu, składa meldunek w sposób precyzyjnie określony przez przewodnika, następnie 

pies na lince doprowadza pamięciowo przewodnika do miejsca odnalezienia; zgubienie drogi lub ponowna próba 

lokalizacji węchowej podczas doprowadzania są traktowane równoważnie jak oznaczenie nieprawidłowe.  

4.  Przy oznaczaniu pies nie może być w żaden sposób zachęcany przez przewodnika lub pozoranta. Sposób oznaczania 

powinien być dla psa taki sam przez cały czas trwania egzaminu. 

5. Po oznaczeniu przez psa i zgłoszeniu odnalezienia przez przewodnika, przewodnik określa lokalizację pozoranta lub  

miejsce wydobywania się zapachu o największym natężeniu, z dokładnością określoną przez egzaminatorów 

oceniających. Brak określenia miejsca lokalizacji pozoranta lub miejsca wydobywania się zapachu o największym 

natężeniu, z dokładnością określoną przez egzaminatorów powoduje, że oznaczenie jest równoważne z oznaczeniem 

fałszywym. 

C. Szczegółowy przebieg próby poszukiwawczej gruzowiskowej klasy I 

1.  Próbę poszukiwawczą gruzowiskową klasy I stanowią trzy akcje poszukiwawcze przeprowadzone w ciągu 24 

godzin, z jedną nie mniej niż 2-godzinną przerwą na odpoczynek. Dwie akcje poszukiwawcze są przeprowadzane 

przy świetle dziennym i jedna akcja poszukiwawcza jest przeprowadzana przy oświetleniu sztucznym. 

2.  Pierwsza akcja poszukiwawcza musi być przeprowadzana przy świetle dziennym. 

3.  Minimalny czas przerwy pomiędzy poszczególnymi akcjami nie może być mniejszy niż 20 min, z zastrzeżeniem 

przerwy na odpoczynek, o której mowa w ust. 1. 

4.  Podczas przerw pomiędzy akcjami poszukiwawczymi zespół musi przebywać w przygotowanej przez organizatora 

strefie i być gotowy do akcji poszukiwawczej w ciągu 15 minut od wezwania.  
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5.  Akcje poszukiwawcze mogą być przeprowadzane w tym samym obiekcie. 

6.  Podczas próby poszukiwawczej kryjówki pozorantów mogą być wykorzystywane więcej niż jeden raz, z 

zachowaniem wszelkich możliwych środków zapobiegających fałszywym oznaczeniom przy zmianie miejsca 

ukrycia pozorantów. 

7. Podczas próby poszukiwawczej gruzowiskowej i testów pies: 

1)  nie może być wyposażony w szorki identyfikacyjne; 

2)  może być wyposażony w obrożę, z zapięciem umożliwiającym samoczynne rozpięcie się jej pod wpływem 

obciążenia psa w przypadku zaczepienia obroży o stały element. 

8.  Podczas prób i wszystkich testów jest zabronione stosowanie obroży kolczastych i obroży z elementami 

oświetleniowymi. 

9. Podczas akcji poszukiwawczej przy oświetleniu sztucznym jest dopuszczalne stosowanie obroży świetlnych  

sygnalizujących tylko położenie psa, bez możliwości oświetlania mu drogi. 

10.  Podczas próby poszukiwawczej, zgodnie z decyzją przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, mogą być 

stosowane następujące elementy pozoracji przeszkadzającej: 

1)  lokalne, zadymienie; 

2)  hałas powodowany przez pracujące silniki spalinowe, uderzenia młotami, bębnienie lub odtwarzanie głosu; 

3)  obecność pozorantów poruszających się lub znajdujących się na gruzowisku. 

11. Przewodnik melduje się u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, który na wyraźne żądanie przewodnika 

zapoznaje go z sytuacją. Przewodnik bez psa ratowniczego może obejść gruzowisko, nie wchodząc na nie. 

12.  Przewodnik musi być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej: kask ochronny, rękawice ochronne, latarkę i buty o 

wzmocnionej podeszwie, a także posiadać notes z przyborami do pisania oraz pojemnik z wodą do picia dla psa. 

13.  Przewodnik ma prawo wyboru techniki poszukiwania i w każdej chwili może zmienić technikę poszukiwania: 

1)  pies szuka samodzielnie, przewodnik może podążać za psem, ścieżkami wyznaczonymi przez egzaminatorów; 

2)  pies jest prowadzony na lince, pod bezpośrednią kontrolą przewodnika. 

14.  Przewodnik w każdej chwili może wnioskować do komisji egzaminacyjnej o wyeliminowanie części lub całości 

środków pozoracji przeszkadzającej. 

15.  Prawidłowe odnalezienie pozoranta, warunkujące zdanie próby, polega na: 

1)  oznaczeniu przez psa odnalezionego pozoranta; 

2)  wyraźnym wskazaniu przewodnikowi przez psa miejsca odnalezienia pozoranta; 

3)  słownym potwierdzeniu odnalezienia pozoranta przez przewodnika, potwierdzonym podniesieniem do góry ręki; 

4)  wskazaniu egzaminatorowi przez przewodnika miejsca lokalizacji pozoranta lub miejsca wydobywania się 
najsilniejszego zapachu, z dokładnością określoną przez egzaminatorów; 

16.  Przewodnik musi określić miejsce odnalezienia pozoranta przed próbą nawiązania głosowego kontaktu z ukrytym 

pozorantem. 

17.  Podczas trzech akcji poszukiwawczych przewodnik ma prawo zażądać jednorazowej przerwy. Maksymalny czas 

przerwy wynosi 5 min i nie jest wliczany do czasu poszukiwania. W czasie przerwy zespół musi opuścić gruzowisko 

i nie wolno mu się z nikim porozumiewać. 

18.  Czas prób poszukiwawczych jest liczony od momentu wysłania psa do poszukiwania i wynosi maksimum 70 min, 

w tym: 

1)  20 min - pierwsza akcja poszukiwawcza przy świetle dziennym i akcja poszukiwawcza przy oświetleniu 

sztucznym; 

2)  30 min - druga akcja poszukiwawcza przy świetle dziennym. 

19.  Pozoranci nie mogą być, w obecności psa ratowniczego, odsłonięci. 

20.  Po zakończeniu każdej akcji poszukiwawczej przewodnik na przygotowanym stanowisku oznakowuje gruzowisko, 

zgodnie z zasadami organizacji i działania grup poszukiwawczo- ratowniczych. 

21.  Przewodnik po zakończeniu każdej akcji poszukiwawczej składa końcowy meldunek przewodniczącemu komisji 

egzaminacyjnej lub egzaminatorowi. 



– 31 – 
 

22. Próbę poszukiwawczą uważa się za zdaną, gdy: 

1)  podczas pierwszej akcji poszukiwawczej wszyscy pozoranci zostaną prawidłowo odnalezieni i nie zostanie 

wykonane oznaczenie fałszywe; 

2) podczas drugiej i trzeciej akcji poszukiwawczej wszyscy pozoranci zostaną prawidłowo odnalezieni i nie zostanie 

wykonane oznaczenie fałszywe; 

3)  podczas drugiej i trzeciej akcji poszukiwawczej nie więcej niż jeden raz zostanie wykonane oznaczenie fałszywe i 

wszyscy pozoranci zostaną prawidłowo odnalezieni. 

4) podczas drugiej i trzeciej akcji poszukiwawczej nie zostanie wykonane oznaczenie fałszywe i przy czterech 

ukrytych pozorantach trzech pozorantów zostanie prawidłowo odnalezionych, a przy pięciu ukrytych pozorantach 

czterech pozorantów zostanie prawidłowo odnalezionych. 

5) podczas drugiej i trzeciej akcji poszukiwawczej nie więcej niż jeden raz zostanie wykonane oznaczenie fałszywe  i 

przy czterech ukrytych pozorantach trzech pozorantów zostanie prawidłowo odnalezionych, a przy pięciu ukrytych 

pozorantach czterech pozorantów zostanie prawidłowo odnalezionych. 
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Załącznik nr 6 

WYSOKOŚĆ I TABELE NORM WYŻYWIENIA 

1.  Grupa 1: psy w wieku od 6 tygodni do 16 tygodni - szczenięta. Zadaniem przewodnika jest płynne 

przejście z diety stosowanej przez hodowcę na system żywienia oparty o suchą karmę. Dietę należy 

konsultować z lekarzem weterynarii. 

2.  Grupa 2: psy w wieku od 5 miesięcy do 7 miesięcy - starsze szczenięta. System żywienia oparty o 

suchą karmę. Dietę należy konsultować z lekarzem weterynarii. 

3.  Grupa 3: psy w wieku od 8 miesięcy do 12 miesięcy - młode psy. System żywienia oparty o suchą 

karmę. Dietę należy konsultować z lekarzem weterynarii. 

4.  Grupa 4: psy ratownicze w wieku od 13 miesiąca do końca okresu gotowości operacyjnej - psy 

dojrzałe, w okresie sprawności użytkowej. System żywienia oparty o suchą karmę. Dietę należy 

konsultować z lekarzem weterynarii. 

5.  Grupa 5: psy starsze, wycofane ze służby w charakterze psów ratowniczych - psy stanowiące 

własność Państwowej Straży Pożarnej, które po wycofaniu ze służby ratowniczej pozostały w grupie 

poszukiwawczo-ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, nie znajdując nabywców, a także psy 

przekazane bezpłatnie na własność dotychczasowego przewodnika. Dietę zwykłą lub 

niskokaloryczną należy konsultować z lekarzem weterynarii. 

6.  W przypadkach choroby i konieczności zastosowania specjalnego żywienia jest dopuszczalne 

odstępstwo od podanych powyżej zasad na czas trwania kuracji, zgodnie z pisemnym zaleceniem 

lekarza weterynarii, wpisanym do książki psa ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej. 

7.  Sposób obliczania norm wyżywienia dla psów ratowniczych: 

1)  psa ratowniczego należy ważyć: 

a)  psy grupy 1-3 - raz w miesiącu, 

b)  psy grupy 4 i 5 - raz na 6 miesięcy; 

2)  w odniesieniu do określonej wagi psa ratowniczego oraz jego wieku dzienne zapotrzebowanie 

energetyczne wyrażone w kcal - [DZE] określają tabele 1-3; 

3)  należy dzienne zapotrzebowanie energetyczne przemnożyć przez ilość dni w danym miesiącu 

- otrzymuje się miesięczne zapotrzebowanie energetyczne; 

4)  miesięczne zapotrzebowanie energetyczne danego psa ratowniczego należy porównać z 

energią metaboliczną zawartą w 1 kg danego gatunku suchej karmy (według danych 

producenta) i z tego porównania wyliczyć normę wyżywieniową w gramach suchej karmy 

należnej danemu psu ratowniczemu w miesiącu. 

8.  Normy kaloryczne koryguje się po zmianie masy psa oraz na wniosek przewodnika za zgodą 

dowódcy grupy poszukiwawczo-ratowniczej. 

Tabela 1 

ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE PSÓW SZCZENIĄT 

 

 D Z E  d z i e n n e  z a p o t r z e b o w a n i e  e n e r g e t y c z n e  s z c z e n i ą t  [ k c a l ]  

M a s a  [ k g ]  6 - 1 1  t y g.  3 - 4  mi e s i ę c y  5 - 7  mi e s i ę c y  8 - 1 2  mi e s i ę c y  

1  2  3  4  5  

1  
3 6 5  3 4 5  

2 2 0  1 8 0  

2  
5 5 0  5 4 0  3 4 0  

2 8 0  

3  7 7 0  7 3 0  4 6 5  3 8 5  
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1  2  3  4  5  
4  9 3 5  8 7 5  5 6 0  4 6 0  

5  
1 0 8 0  1 0 2 0  

6 5 5  5 3 0  

6  
1 2 1 5  1 1 4 0  7 3 0  5 9 5  

7  1 3 4 5  1 2 6 5  
8 1 0  6 6 0  

8  
1 4 7 5  1 3 9 0  8 8 5  7 2 5  

9  
1 6 1 0  

1 5 1 0  9 6 0  7 8 5  

1 0  
1 7 4 0  1 6 3 0  1 0 4 0  8 5 0  

1 1  
1 8 4 5  1 7 3 5  1 1 0 5  9 0 5  

1 2  
1 9 5 0  1 8 3 5  1 1 6 5  9 6 0  

1 3  2 0 5 5  1 9 4 0  1 2 3 0  1 0 1 5  

1 4  
2 1 6 0  

2 0 4 0  1 2 9 5  1 0 6 5  

1 5  2 2 6 5  2 1 4 0  1 3 6 0  
1 1 2 0  

1 6  
2 3 7 0  2 2 3 5  1 4 2 0  1 1 7 0  

1 7  2 4 7 0  2 3 3 0  1 4 7 5  1 2 1 5  

1 8  
2 5 7 0  2 4 2 0  1 5 3 5  1 2 6 5  

1 9  2 6 7 5  2 5 1 5  1 5 9 5  1 3 1 0  

2 0  
2 7 8 0  

2 6 1 0  
1 6 5 5  1 3 6 0  

2 1  
-  2 6 9 0  1 7 1 0  1 4 0 5  

2 2  
-  2 7 7 0  1 7 6 0  1 4 5 0  

2 3  -  2 8 5 0  
1 8 2 0  

1 4 9 0  

2 4  -  2 9 3 0  1 8 7 5  1 5 4 0  

2 5  -  3 0 1 0  1 9 3 0  1 5 8 0  

2 6  
-  3 0 9 0  1 9 8 0  

1 6 2 0  

2 7  -  3 1 6 5  2 0 2 5  
1 6 6 0  

2 8  
-  3 2 4 5  2 0 7 5  1 7 0 0  

2 9  -  3 3 2 0  
2 1 2 0  

1 7 3 5  

3 0  -  3 4 0 0  2 1 7 0  1 7 7 5  

3 1  -  3 4 8 0  
2 2 2 0  

1 8 1 5  

3 2  -  3 5 6 0  2 2 7 0  1 8 5 5  

3 3  -  3 6 4 0  2 3 2 0  1 8 9 0  

3 4  -  3 7 1 5  2 3 7 0  1 9 3 0  

3 5  -  3 7 9 5  2 4 1 5  1 9 7 0  

3 6  -  -  2 4 6 0  
2 0 1 0  

3 7  -  -  2 5 0 5  2 0 4 5  

3 8  -  -  2 5 5 0  2 0 8 5  

3 9  -  -  2 5 9 5  
2 1 2 0  

4 0  -  -  2 6 4 0  2 1 6 0  
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Tabela 2 

ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE PSÓW BĘDĄCYCH W GOTOWOŚCI 

OPERACYJNEJ 

 

1  2  3  4  5  
4 1  -  -  2 6 8 5  

2 2 1 0  

4 2  -  -  2 7 3 0  2 2 4 0  

4 3  -  -  2 7 7 5  2 2 7 5  

4 4  -  -  2 8 1 5  2 3 1 5  

4 5  -  -  
2 8 6 0  

2 3 5 0  

M a s a  p s a  
[ k g ]  

D Z E  
[ k c a l ]  

M a s a  p s a  [ k g ]  D Z E  
[ k c a l ]  

M a s a  p s a  [ k g ]  D Z E  
[ k c a l ]  

5  4 4 0  
2 6  

1 5 0 0  4 7  2 3 5 0  

6  
5 0 0  2 7  1 5 4 5  4 8  2 3 8 5  

7  5 6 0  
2 8  

1 5 9 0  4 9  2 4 2 0  

8  6 2 0  
2 9  1 6 3 0  5 0  2 4 5 5  

9  
6 8 0  

3 0  1 6 7 0  5 1  2 4  9 0  

1 0  
7 3 0  3 1  1 7 1 0  5 2  2 5 2 5  

1 1  
7 9 0  3 2  1 7 5 0  5 3  2 5 6 0  

1 2  
8 4 0  3 3  1 7 9 0  5 4  2 5 9 5  

1 3  8 9 0  3 4  1 8 3 0  5 5  2 6 3 0  

1 4  9 4 0  3 5  1 8 7 0  5 6  2 6 6 5  

1 5  9 9 0  3 6  1 9 1 0  5 7  2 7 0 0  

1 6  
1 0 4 0  3 7  1 9 5 0  5 8  2 7 3 5  

1 7  1 0 9 0  3 8  1 9 9 0  5 9  2 7 7 0  

1 8  
1 1 4 0  3 9  2 0 3 0  

6 0  
2 8 0 5  

1 9  1 1 8 5  4 0  2 0 7 0  
6 1  

2 8 4 0  

2 0  
1 2 3 0  4 1  

2 1 1 0  6 2  
2 8 7 5  

2 1  
1 2 7 5  4 2  2 1 5 0  6 3  2 9 1 0  

2 2  
1 3 2 0  4 3  2 1 9 0  6 4  2 9 4 5  

2 3  1 3 6 5  4 4  2 2 3 0  6 5  2 9 8 0  

2 4  1 4 1 0  4 5  2 2 7 0  -  -  

2 5  1 4 5 5  4 6  2 3 1 0  -  -  
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Tabela 3 

ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE PSÓW WYCOFANYCH ZE SŁUŻBY 

RATOWNICZEJ 

 

M a s a  p s a  
[ k g ]  

D Z E  
[ k c a l ]  

M a s a  p s a  [ k g ]  D Z E  
[ k c a l ]  

M a s a  p s a  [ k g ]  D Z E  
[ k c a l ]  

5  4 0 0  
2 6  1 2 8 0  

4 7  1 9 0 0  

6  
4 5 0  2 7  1 3 1 0  4 8  1 9 2 5  

7  5 0 0  
2 8  

1 3 4 0  4 9  1 9 5 0  

8  
5 5 0  2 9  1 3 7 0  5 0  1 9 7 5  

9  
6 0 0  

3 0  1 4 0 0  5 1  
2 0 0 0  

1 0  
6 5 0  3 1  1 4 3 0  5 2  2 0 2 5  

1 1  
7 0 0  3 2  1 4 6 0  5 3  2 0 5 0  

1 2  
7 5 0  3 3  1 4 9 0  5 4  2 0 7 5  

1 3  
8 0 0  

3 4  1 5 2 0  5 5  
2 1 0 0  

1 4  8 5 0  3 5  1 5 5 0  5 6  2 1 2 5  

1 5  9 0 0  3 6  1 5 8 0  5 7  2 1 5 0  

1 6  
9 5 0  3 7  

1 6 1 0  
5 8  

2 2 0 0  

1 7  
1 0 0 0  

3 8  1 6 4 0  5 9  2 2 2 5  

1 8  
1 0 4 0  3 9  1 6 7 0  

6 0  
2 2 5 0  

1 9  1 0 7 0  4 0  1 7 0 0  
6 1  

2 2 7 5  

2 0  1 1 0 0  
4 1  1 7 3 0  

6 2  
2 3 0 0  

2 1  
1 1 3 0  4 2  1 7 6 0  6 3  2 3 2 5  

2 2  1 1 6 0  
4 3  1 7 9 0  6 4  2 3 5 0  

2 3  1 1 9 0  4 4  
1 8 1 0  

6 5  2 3 7 5  

2 4  
1 2 2 0  

4 5  1 8 4 0  -  -  

2 5  1 2 5 0  4 6  1 8 7 0  -  -  
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KSIĄŻKA PSA RATOWNICZEGO  

 

Załącznik nr 7 

WZOR 
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Imię psa ratowniczego: ..............................................  Nazwa i przydomek hodowlany: .............................  

Rasa: ........................................... Data urodzenia:  ...................................................................................  

Płeć: .............................................................  Tatuaż/chip nr: ......................................  

Maść: ......................................................................................  

Nr służbowy .....................................................   

Komenda Powiatowa (Miejska) PaństwowejStrażyPożarnej w. ………………………………………………  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce na fotografię psa 

ratowniczego 
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1. PRZEWODNIK: 

Nazwisko: Imię: Adres zam.: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
   Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza 

2. PRZEWODNIK: 

Nazwisko: Imię: Adres zam.: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
   Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza 

3. PRZEWODNIK: 

Nazwisko: Imię: Adres zam.: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
   Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza 

4. PRZEWODNIK: 

Nazwisko: Imię: Adres zam.: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
   Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza 
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OBOWIĄZKOWE OCENY I SZKOLENIA 

 

Ocena/ szkolenia Data 
Miejsce 
realizacji 

Nazwisko 

przewodnika 
Wynik 

Podpis 

prowadzącego 

ocenę/szkolenie 

Ocena mentalności 
i przydatności 

*) 
do szkolenia ’ 

     

Szkolenie 

przygotowawcze do 

egzaminu 

gruzowiskowego lub 

terenowego klasy I z 

zakresu technik i taktyki 

poszukiwań z 

wykorzystaniem psów 

ratowniczych * 

     

** Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ……………… 2021 r. w sprawie psów 

wykorzystywanych w akcjach ratowniczych. 

"-1 Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ……………… 2021 r. w sprawie 

psów wykorzystywanych w akcjach ratowniczych. 
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UZYSKANE SPECJALIZACJE 

Lp. Specjalizacja 
Data 

egzaminu 
Wynik 

Specjalizacja 

ważna do 

Podpis 

przewodniczącego 

komisji 

egzaminacyjnej 
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UDZIAŁ PSA RATOWNICZEGO W ĆWICZENIACH I SZKOLENIACH 

DOSKONALĄCYCH 

 

Data Miejsce Organizator Tematyka 
Podpis 

organizatora 
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UDZIAŁ PSA RATOWNICZEGO W AKCJACH POSZUKIWAWCZYCH 

Data Miejsce Rodzaj zdarzenia Wynik 

Podpis 

kierującego 

działaniami 

ratowniczymi 
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BADANIA I ZALECENIA WETERYNARYJNE 

Data 

badania 

Opinia 

zdrowotna 

Podano 

leki/szczepionki 

Zwolnienie z zajęć 

służbowych od-do 

Podpis lekarza 

weterynarii 
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ŻYWIENIE PSA RATOWNICZEGO 

Data 

Miesięczne 

zapotrzebowanie 

energetyczne 

[kcal] 

Rodzaj 

karmy 

(pełna 

nazwa) 

Ilość 

wydana 

[g] 

Ilość zużyta w 

miesiącu 
[g] 

Waga psa 

Podpis dowódcy 

Jednostki 

Ratowniczo-

Gaśniczej 

Państwowej Straży 

Pożarnej 
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WYCOFANIE PSA RATOWNICZEGO Z UŻYCIA W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

Pies ratowniczy został wycofany z użycia w Państwowej Straży Pożarnej dnia: …………………… 

na podstawie ........................................................................................................................ ……… 

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

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

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

 

Przyczyna wycofania psa ratowniczego z użycia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

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

 
 
Po wycofaniu pies ratowniczy został: 
 

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

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

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

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

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

(podpis (podpis 

Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej) Państwowej Straży Pożarnej) 

 

 

 

 
 
 
 
        ……………………………………. 
 
          (podpis lekarza weterynarii)
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KONTRAKT 

Data Termin kontraktu od-do 
Podpis 

przewodnika Podpis Komendanta Powiatowego 

(Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 
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Załącznik nr 8 

 

 

PROTOKÓŁ 

"ZATWIERDZAM" 

............................... 

Odebranie PSA służbowego PSP 

Zgodnie z decyzją ................................................... nr .................... z dnia ....................r., 

komisja w składzie: 

1. Przewodniczący: 

.................................................................................................................. 

2. Członkowie: 

......................................................................................................................... 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

Odebranie psa ..................................................................................... 

psa -kwalifikacje – aktualne egzaminy  

............................................................................................................................... 

o nazwie: ......................................................,  

rasy: .......................................................,..............................................., 

w wieku/urodzonego*: ..........................., będącego na 

stanie:..................................................., 

(jednostka organizacyjna KM) 

pod opieką przewodnika: 

............................................................................................................. 

(stopień, imię i nazwisko) 
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1. Przyczyna odebrania psa przewodnikowi 

................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

2. Wnioski komisji dotyczące całkowitego wycofania psa lub przekazania innemu 

przewodnikowi. 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Podpisy komisji 

Członkowie: Przewodniczący: 

................................................... ............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

* Niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 9  

 
„ZATWIERDZAM”  

.........................................  .....................................                        
(miejscowość, data) 

PROTOKÓŁ POWIERZENIA PSA WYCOFANEGO Z UŻYCIA W 

AKCJACH RATOWNICZYCH 

 
W dniu ............................. r. komisja w składzie:  

Przewodniczący:  

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

Członkowie:         

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

                              

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

                             

……………………………………………..………………………………………… 

przekazała psa o nazwie: 

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

rasy: 

………………………………………………………………………………………………

nr paszportu: 

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

Funkcjonariuszowi 

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

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe funkcjonariusza, nazwa komórki i jednostki organizacyjnej PSP)  

1. Przyczyny przekazania psa: 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

2. Uwagi dotyczące stanu zdrowia, kondycji i utrzymania psa: 

.………………………….………… 

............................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

3.Przekazany sprzęt i dokumentacja: 
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…………………………...……………………………….…..…. 

………………………………………………………….……………………………………

................................................................................................................................................. 

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

……………………….     …………………………………… 
(czytelny podpis przekazującego)                (czytelny podpis przyjmującego) 

Podpisy komisji: 

Przewodniczący:………… 

 Członkowie:     

………………………. 

………………………    

………………………     
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Załącznik nr 10 

Zatwierdzam          

 

PROTOKÓŁ WYCOFANIA PSA SŁUŻBOWEGO Z UŻYCIA W PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ 

 

Na podstawie rozkazu: ..…………………………………………, z dnia …………w sprawie 
……………………………………………………………………………… 

 

komisja w składzie: Przewodniczący:  ……………………………………………. 
 

   Członkowie:  ……………………………………………. 

 

      ……………………………………..……. 
 

Wycofała z użycia w Państwowej Straży Pożarnej z dniem: 

……………………………………..……. 
 

nazwa psa: ………………………………, rasy: ……………………………………… 

 

nr chip: …………………………………, nr ewidencyjny: 
………………………………………..… 

 

łączna liczba lat posiadania specjalności ratowniczych klasy I: ………………………………… 
 

1. Przyczyna wycofania psa służbowego z użycia w Państwowej Straży Pożarnej: 

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

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

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

 
2. Wnioski komisji: 

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

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

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

 

Podpisy komisji: 
 

  Przewodniczący: 

 …………………………………………………………….. 
 

  Członkowie: 

 …………………………………………………………….. 
 

    

 …………………………………………………………….. 
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U Z A S A D N I E N I E  

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych podyktowana jest koniecznością dostosowania 

obecnie obowiązującego  rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej, która została zmieniona ustawą z dnia ……………………………. o zmianie ustawy 

o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...) . 

Wyżej wymieniona ustawa zmieniła ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112), w sposób znaczący rozszerzając zapisy dotyczące psów 

w Państwowej Straży Pożarnej m.in.: 

 określono warunki, jakie muszą spełniać psy używane w Państwowej Straży Pożarnej, 

 zdefiniowano pojęcia psa służbowego, kontraktowego oraz innego psa, 

 wskazano konieczność zdania egzaminu uprawniającego do udziału w akcjach ratowniczych, 

 zdefiniowano pojęcia opiekuna psa w przypadku psa służbowego, kontraktowego oraz innego 

psa, 

 określono odpowiedzialnych za opiekę nad psem po wycofaniu z użycia, 

 określone zostały warunki zapewnienia prawidłowego utrzymania psa służbowego, psa 

wycofanego z użycia oraz psa kontraktowego wycofanego z użycia w Państwowej Straży 

Pożarnej, który przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w Państwowej 

Straży Pożarnej, 

 ujęto zapisy odnośnie wymogów odpowiedniego żywienia psa służbowego, psa służbowego 

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

okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej oraz 

kwestii finansowania wyżywienia przez PSP, 

 uregulowano kwestie pokrywania przez PSP kosztów profilaktyki 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 pięciu lat trwania 

kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, 

 zapisano obowiązki opiekuna psa, 

 zawarto warunki wycofania z użycia psa służbowego, 

 zdefiniowano odpowiedzialnych za nadzór nad psami służbowymi, psami służbowymi 

wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi i psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, 

które przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym minister właściwy do spraw wewnętrznych określi  

w drodze rozporządzenia: 

1) rasy psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej; 

2) kryteria doboru psów do realizacji zadań Państwowej Straży Pożarnej; 

3) specjalności ratownicze; 

4) sposób szkolenia psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej; 

5) kwalifikacje egzaminatorów, tryb egzaminowania i testowania psów używanych w Państwowej 

Straży Pożarnej; 

6) tryb pozyskiwania psów służbowych i kontraktowych; 

7) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego; 

8) tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych wycofanych 

z użycia; 

9) tryb wycofywania z użycia psa służbowego; 
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10) sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, psów służbowych 

wycofanych z użycia, psów kontraktowych i psów kontraktowych wycofanych z użycia, które 

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

Straży Pożarnej, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia; 

12) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa 

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

wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu 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 pięciu 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 

pięciu lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej; 

15) tryb odbierania psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub 

organizacji, o której mowa w art. 124q ust. 9 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej; 

16) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach. 

 

W obecnym stanie prawnym wykorzystywanie zwierząt w akcjach ratowniczych przez Państwową 

Straż Pożarną uregulowane zostało w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

oraz w wydanym na podstawie art. 20a przedmiotowej ustawy rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach 

ratowniczych. 

Projekt w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia zawiera następujące zmiany  

i uzupełnienia: 

1. W tytule rozporządzenia zastąpiono wyrazy „zwierząt wykorzystywanych” wyrazami „psów 

używanych”. 

2. Wprowadzono podział na rozdziały. 

3. § 1. uzupełniono zgodnie z delegacją narzuconą przez projekt ustawy. 

4. Dopisano definicje: przewodnik, pies ratowniczy. Usunięto definicje: egzamin, termin ważności 

specjalności ratowniczej, organizatorzy egzaminów. 

5. Wykreślono część ras psów, które mogą być szkolone jako psy ratownicze. Jest to 

konsekwencją eliminacji z ratownictwa ras nieprzydatnych. 

6. Dopisano wymóg posiadania przez psa książeczki zdrowia lub paszportu psa zawierającego 

wpisy odnośnie stanu zdrowia. 

7. Zastąpiono określenie „wybrakowanie psa” na „wycofanie psa z dalszego szkolenia”. 

8. Dodano zapis regulujący kwestię niestawienia się zespołu na egzamin, na który zespół się 

zarejestrował. 

9. Usunięto wymóg przedkładania przez przewodnika przystępującego do egzaminu dowodu 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

10. Zmieniono liczbę możliwości zdawania egzaminu klasy 0 z pięciu do czterech. 
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11. Dodano rozdział określający żywienie psów służbowych i kontraktowych. 

12. Dodano rozdział dotyczący opiekuna psa służbowego, określający warunki wyboru opiekuna 

psa służbowego oraz warunki przydzielenia opiekunowi psa wycofanego  

z użycia w Państwowej Straży Pożarnej. 

13. Dodano rozdział opisujący kwestię wycofania psa służbowego z użycia w Państwowej Straży 

Pożarnej. 

14. Dopisano rozdział określający sposób utrzymania psów, w którym zawarto zapis zapewniający 

opiekunowi psa służbowego używanego w Państwowej Straży Pożarnej oraz opiekunowi psa 

kontraktowego używanego w Państwowej Straży Pożarnej, zwrot kosztów opieki nad psem w 

hotelu dla zwierząt w wymiarze 14 dni w skali roku. 

15. Dodano rozdział opisujący warunki sprawowania nadzoru nad psem. 

16. Dodano rozdział dotyczący warunków używania psów kontraktowych w Państwowej Straży 

Pożarnej. 

17. Dodano rozdział określający sposób nabycia psa służbowego. 

Ponadto wprowadzono szereg zmian redakcyjnych, porządkowych, doprecyzowujących.   

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem …. 

Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach 

ratowniczych. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Pan Błażej Poboży - Podsekretarz Stanu w MSWiA 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

st. bryg. Jacek Zalech – Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji 
Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komenda Główna Państwowej Straży 

Pożarnej, nr tel. 22 523 30 58 

Data sporządzenia 

14 kwietnia 2021 r. 

 

Źródło:  

art. 124z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020 r. 

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

Nr w wykazie prac MSWiA:  

 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia opracowany został w związku z projektowanymi zmianami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej. W projektowanych przepisach zawarto delegację ustawową dla ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych (wyrażoną w rozdziale 11a „Psy w Państwowej Straży Pożarnej”, dotyczącą określenia: 

1) ras psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej; 
2) kryteriów doboru psów do realizacji zadań Państwowej Straży Pożarnej; 

3) specjalności ratowniczych; 

4) sposobu szkolenia psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej; 
5) kwalifikacji egzaminatorów, trybu egzaminowania i testowania psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej; 

6) trybu pozyskiwania psów służbowych i kontraktowych; 

7) trybu przydzielania opiekunowi psa służbowego; 
8) trybu rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych wycofanych z użycia; 

9) trybu wycofywania z użycia psa służbowego; 

10) sposobu utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych, psów służbowych wycofanych z użycia, psów 

kontraktowych i psów kontraktowych wycofanych z użycia, które przez okres co najmniej pięciu lat trwania 
kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej; 

11) sposobu wyżywienia, wysokości 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 
pięciu lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, jak również wysokości dziennej stawki 

pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia; 

12) trybu przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego, psa 

służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres 
co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej; 

13) trybu 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 pięciu lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej;  

14) sposobu 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 pięciu lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej;  

15) trybu odbierania psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji, o której mowa 

w art. 124q ust. 9 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej; 

16) wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. 
 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowane rozwiązanie służy uregulowaniu kwestii związanych z opieką, utrzymaniem, wykorzystaniem psów 

w działaniach Państwowej Straży Pożarnej, a następnie opieką nad psami wycofanymi z użycia.  
Rozporządzenie ma na celu usprawnienie funkcjonowania psów ratowniczych używanych w Państwowej Straży Pożarnej, 

zarówno w fazie przygotowawczej, szkoleniowej, jak również na etapie prowadzonych działań ratowniczych i ćwiczeń. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy.  
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Komendanci Państwowej 

Straży Pożarnej 

357 Własne Nowe zasady organizacji 

działań poszukiwawczo-
ratowniczych w krajowym 

systemie ratowniczo-

gaśniczym. 

Jednostki ochrony 
przeciwpożarowej 

włączone do krajowego 

systemu ratowniczo-
gaśniczego 

4572 Własne Nowe zasady organizacji 
działań poszukiwawczo-

ratowniczych w krajowym 

systemie ratowniczo-
gaśniczym. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie 
z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –  Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 

2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji został przekazany:  

1. Zarządowi Głównemu Związku Kynologicznego w Polsce,  
2. Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,  

3. Zarządowi Głównemu Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

4. Zarządowi Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
5. Zarządowi Głównemu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Do projektu rozporządzenia uwagi zgłosiło ……………………. Uwagi ………………. zostały częściowo uwzględnione. 

Szczegółowe odniesienie się projektodawcy do zgłoszonych uwag zostało zawarte w protokole rozpatrzenia uwag. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

NFZ             

FUS             

FP             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

NFZ             

FUS             

FP             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

NFZ             

FUS             

FP             
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Źródła finansowania  

Budżet państwa. Część 42 – Sprawy wewnętrzne oraz części 85 – Budżety wojewodów w ramach 

środków przewidzianych na funkcjonowanie Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa.  

Wydatki związane z wejściem w życie rozporządzenia i realizacją nowych zadań nie będą 

stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Obecnie w PSP używanych jest 29 psów ratowniczych. Planowana docelowa liczba to 63 psy 
służbowe w PSP.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 
0 1 2 3 5 10 

Łącznie (0-
10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 
domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 
domowe 

 

gospodarka  

Dodatkowe 

informacje, w tym 
wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli  
gospodarstwa domowe.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 
 nie dotyczy 
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Komentarz: 

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie obciążeń regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 
 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na wymienione obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie …… dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest planowana ewaluacja projektu rozporządzenia, a tym samym nie przewiduje się 

stosowania mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak.  

 



Projekt 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr    /21  

DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIEZIENNEJ  

z dnia  

 w sprawie psów służbowych w Służbie Więziennej 

 

Na podstawie art. 264l ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 848, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zarządzenie określa: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego używanego w Służbie Więziennej; 

2) tryb wycofywania psów służbowych z użycia w Służbie Więziennej; 

3) sposób utrzymania, profilaktyki psów służbowych używanych w Służbie Więziennej; 

psów służbowych wycofanych z użycia w Służbie Więziennej oraz sposób transportu 

psów; 

4) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego używanego 

w Służbie Więziennej oraz wysokość normy wyżywienia psa służbowego wycofanego 

z użycia w Służbie Więziennej, jak również warunki ustalania dziennej stawki 

pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia; 

5) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia  

psa służbowego używanego w Służbie Więziennej lub psa służbowego wycofanego 

z użycia w Służbie Więziennej; 

6) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego 

używanego w Służbie Więziennej lub psa służbowego wycofanego z użycia w Służbie 

Więziennej, w tym kosztów lekarstw; 

7) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi używanymi w Służbie Więziennej 

oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia w Służbie Więziennej; 

                                                             
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 

180 i 464 i ….  
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8) tryb odebrania psa służbowego używanego w Służbie Więziennej lub psa służbowego 

wycofanego z użycia w Służbie Więziennej opiekunowi oraz organizacji, o której 

mowa w art. 264c ust. 9 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, 

zwanej dalej „ustawą o Służbie Więziennej”. 

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 

1) pies służbowy – psa służbowego używanego w Służbie Więziennej, będącego  

na stanie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej; 

2) pies służbowy wycofany z użycia – psa służbowego wycofanego z użycia w Służbie 

Więziennej, będącego na stanie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej; 

3) norma wyżywienia – dobowa ilość karmy wraz z dodatkami i artykułami 

spożywczymi, niezbędnymi do prawidłowego żywienia psa służbowego,  

psa służbowego wycofanego z użycia przysługująca jednemu zwierzęciu na dobę; 

4) szkoła – Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Zakładzie 

Karnym w Czarnem, w którym prowadzi się szkolenie dla przewodników psów 

służbowych i szkolenie tych zwierząt; 

5) specjalista – funkcjonariusza Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub 

funkcjonariusza okręgowego inspektoratu Służby Więziennej, do którego 

obowiązków należy nadzór nad realizacją zadań związanych z używaniem psów 

służbowych oraz utrzymaniem psów służbowych, jak również psów służbowych 

wycofanych z użycia; 

6) organizacja – organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt.  

Rozdział 2 

Tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego używanego  

w Służbie Więziennej  

 

§ 3. 1. Psa służbowego w Służbie Więziennej przydziela się opiekunowi, o którym 

mowa w art. 264b ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajdują się pies 

służbowy, powołuje komisję w sprawie przydzielenia psa służbowego.  

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzi: 

1) kierownik działu ochrony, który jest przewodniczącym komisji; 

2) inne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej. 
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4. Z prac komisji, o której mowa w ust. 2, sporządza się protokół przydzielenia psa 

służbowego, który zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.  

5. Wzór protokołu przydzielenia psa służbowego jest określony w załączniku nr 1 

zarządzenia. 

 

Rozdział 3 

Sposób utrzymania, profilaktyki psów służbowych w Służbie Więziennej,  

psów służbowych wycofanych z użycia w Służbie Więziennej 

oraz sposób transportu tych zwierząt 

 

§ 4. 1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia poddaje się: 

1) obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie; 

2) innym szczepieniom ochronnym; 

3) okresowym badaniom weterynaryjnym – nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

4) kwartalnym odrobaczeniom zwalczającym endopasożyty i ektopasożyty; 

5) innym zabiegom profilaktycznym – według wskazań lekarza weterynarii. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje lekarz weterynarii. 

§ 5. 1. Psa służbowego utrzymuje się: 

1) na terenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej; 

2) w miejscu zamieszkania przewodnika; 

3) na innym terenie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej. 

2. Psa służbowego wycofanego z użycia utrzymuje się: 

1) w miejscu zamieszkania opiekuna; 

2) na terenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której jest stanie; 

3) w miejscu prowadzenia działalności przez organizację. 

3. Lokalizacja oraz parametry techniczne pomieszczeń dla psów służbowych powinny 

spełniać normy zawarte w odrębnych przepisach określających minimalne warunki 

utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów 

rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych. 

4. Lokalizacja oraz parametry techniczne pomieszczeń dla psów wycofanych z użycia 

powinny spełniać normy zawarte w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 
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5. Pomieszczenia stałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 oraz pojazdy służące 

do transportu psów służbowych, psów służbowych wycofanych z użycia muszą być stale 

utrzymywane w czystości oraz poddawane dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji 

przynajmniej raz na kwartał oraz każdorazowo w razie potrzeby. 

6. Środek transportu przeznaczony do przewozu psa służbowego lub psa służbowego 

wycofanego z użycia musi mu zapewniać dostateczną wymianę powietrza oraz 

bezpieczeństwo podczas transportu.  

7. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia przewozi się w sposób 

umożliwiający przyjęcie mu swobodnej pozycji ciała oraz swobodne obracanie się. 

 

Rozdział 4 

Sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz normy 

wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, jak również warunki ustalania 

dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia 

 

§ 6. 1. Za zakup karmy i prawidłowe żywienie psa służbowego lub psa służbowego 

wycofanego z użycia odpowiada jego opiekun.  

2. Pies służbowy lub pies służbowy wycofany z użycia żywiony jest wysokogatunkową, 

pełnowartościową karmą, dostosowaną do wieku psa i stwierdzonego weterynaryjnie jego 

stanu zdrowia lub według wskazań lekarza weterynarii. 

3. Opiekun przedkłada na żądanie kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej 

potwierdzenie jakości karmy podawanej psu służbowemu lub psu służbowemu wycofanemu  

z użycia. 

4. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego wynosi:  

1) dla psa służbowego o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 13 zł, 

b) w okresie zimowym – 16 zł; 

2) dla psa służbowego o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 9 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł. 

5. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego wycofanego z użycia wynosi: 

1) dla psa służbowego o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 10 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł; 
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2) dla psa służbowego o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 7 zł, 

b) w okresie zimowym – 10 zł. 

6. Na wniosek lekarza weterynarii, kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej 

może zwiększyć stawkę, o której mowa w ust. 4 i 5, dla psa służbowego lub psa służbowego 

wycofanego z użycia. 

7. Psu służbowemu lub psu służbowemu wycofanemu z użycia można podawać dodatki  

do wyżywienia, szczególnie w postaci dedykowanych olei oraz karm mięsnych mających  

na celu zwiększenie wydolności i odporności organizmu.  

8. Okres zimowy jest to czas liczony od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.  

§ 7. 1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia zaleca się żywić dwa 

razy dziennie o stałej porze, zachowując podział 1/3 dawki pokarmowej rano oraz 2/3 dawki 

pokarmowej wieczorem, o ile lekarz weterynarii nie zaleci inaczej. 

2. Jeżeli pora karmienia psa służbowego koliduje z czasem pełnienia służby, opiekun 

zobowiązany jest nakarmić psa służbowego w innym dogodnym momencie. 

3. Pies służbowy lub pies służbowy wycofany z użycia musi mieć stały dostęp do czystej  

i świeżej wody. 

Rozdział 5 

Tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa 

służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia  

 

§ 8. 1. Ryczałt, z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia, oblicza się jako iloczyn dni w danym miesiącu kalendarzowym i normy 

wyżywienia, o której mowa odpowiednio w § 6 ust. 4 i 5, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7, 

wypłacany w dniu rozpoczęcia żywienia zwierzęcia. 

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, podlega proporcjonalnemu zwrotowi, na zasadach 

określonych w ustawie o Służbie Więziennej przez opiekuna psa służbowego,  

psa służbowego wycofanego z użycia lub organizację, który powinien nastąpić niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 7 dni.  

 

Rozdział 6 

Tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego 

używanego w Służbie Więziennej, psa służbowego wycofanego z użycia,  

w tym kosztów lekarstw  
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§ 9. 1. Koszty zabiegów profilaktycznych, leczenia, w tym koszty lekarstw 

przeznaczonych dla psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia wymagają 

uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej. 

2. Koszty zabiegów profilaktycznych, leczenia, w tym koszty lekarstw przeznaczonych  

dla psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia pokrywa się w terminie 

określonym  w fakturze.  

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej, na której stanie znajduje się pies służbowy lub pies służbowy wycofany z użycia.  

4. W czasie pobytu psa służbowego w szkole w ramach tresury koszty zabiegów 

profilaktycznych, leczenia, w tym koszty lekarstw przeznaczonych dla psa służbowego, 

pokrywane są z budżetu szkoły.  

 

Rozdział 7 

Tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami  psów służbowych 

wycofanych z użycia  

 

§ 10. 1. W przypadku złożenia przez dotychczasowego opiekuna psa służbowego 

pisemnej deklaracji woli sprawowania opieki nad zwierzęciem służbowym wycofanym  

z użycia, osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, 

na której stanie znajduje się pies służbowy, przeprowadza z dotychczasowym opiekunem 

zwierzęcia rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej osoba, o której mowa w ust. 1,  sporządza 

notatkę służbową, w której zawiera opis możliwości zapewnienia dobrostanu psu 

służbowemu wycofanemu z użycia przez dotychczasowego opiekuna zwierzęcia wraz  

z wnioskami.  

3. Notatkę służbową, o której mowa w ust. 2,  przedkłada do akceptacji kierownikowi 

jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się pies służbowy. 

4. Decyzję o powierzeniu psa służbowego wycofanego z użycia dotychczasowemu 

opiekunowi zwierzęcia podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej,  

na której stanie znajduje się pies służbowy.  

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia braku możliwości zapewnienia dobrostanu psu 

służbowemu wycofanemu z użycia przez dotychczasowego opiekuna zwierzęcia, wyłonienie 

kandydata na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia następuje w drodze rekrutacji. 
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2. Podczas rekrutacji osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej, na której stanie znajduje się pies służbowy, przeprowadza rozmowę 

kwalifikacyjną z kandydatem na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia.  

3. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, osoba o której mowa w ust. 2  sporządza 

notatkę służbową, w której zawiera ocenę kompetencji kandydata na opiekuna psa 

służbowego wycofanego z użycia wraz z wnioskami, uwzględniającą w szczególności:  

1) posiadanie odpowiednich umiejętności w opiekowaniu się psem służbowego; 

2) posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu żywienia psa służbowego; 

3) możliwość zapewnienia dobrostanu psu służbowemu. 

4. Notatkę służbową przedkłada się do akceptacji kierownikowi jednostki organizacyjnej 

Służby Więziennej, na której stanie znajduje się pies służbowy.  

5. Decyzję o wyborze opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia na podstawie 

dokumentacji, o której mowa w ust. 3, podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej, na której stanie znajduje się pies służbowego. 

6. Wzór protokołu powierzenia opiekunowi lub organizacji psa służbowego wycofanego  

z użycia określa załącznik nr 2 zarządzenia.   

 

Rozdział 8 

Wycofanie psów służbowych z użycia w Służbie Więziennej 

 

§ 12. 1. Komisję w sprawie wycofania psa służbowego z użycia powołuje kierownik 

jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się pies służbowy.                 

Z prac komisji sporządza się protokół wycofania psa służbowego z użycia, którego wzór 

określa załącznik nr 3 zarządzenia.  

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: 

1) kierownik działu ochrony; 

2) lekarz weterynarii – w przypadku gdy przesłanką wycofania psa służbowego z użycia 

jest jego stan chorobowy; 

3) inne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, 

na której stanie znajduje się pies służbowy. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się pies 

służbowy podejmuje decyzję o sposobie wycofania z użycia psa służbowego, a także 

zatwierdza protokół wycofania psa służbowego z użycia.  

4. Protokół może zawierać wniosek o:  
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1) możliwość sprawowania opieki nad psem służbowym w miejscu zamieszkania 

kandydata na opiekuna; 

2) możliwość pozostawienia psa służbowego na terenie jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej, na której jest stanie lub na terenie innej jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej wskazanej przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej; 

3) możliwość powierzenia opieki nad psem służbowym organizacji; 

4) konieczność bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych                      

w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 

5. W przypadku braku możliwości wyłonienia w drodze rekrutacji opiekuna psa służbowego 

wycofanego z użycia komisja, o której mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem  

o pozostawienie psa służbowego w dotychczasowej jednostce organizacyjnej Służby 

Więziennej lub o przekazanie zwierzęcia do jednostki organizacyjnej Służby Więziennej 

wskazanej przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. 

7. Po zatwierdzeniu protokołu, o którym mowa w ust. 1, przekazanie psa służbowego 

wycofanego z użycia powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.  

 

Rozdział 9 

Sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi używanymi w Służbie Więziennej  

lub psami służbowymi wycofanymi z użycia w Służbie Więziennej   

 

§ 13. 1. Dyrektor Generalny Służby Więziennej wyznacza funkcjonariusza Służby 

Więziennej, który odpowiedzialny jest w szczególności za przeprowadzanie kontroli 

warunków utrzymania psów służbowych, psów służbowych wycofanych z użycia  

– co najmniej raz na rok i każdorazowo w przypadku zmiany stałego miejsca przebywania, 

chowu zwierzęcia. 

2. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, podczas przeprowadzania kontroli warunków 

utrzymania psów służbowych i psów służbowych wycofanych z użycia, jest odpowiedzialny 

w szczególności za:  

1) przeprowadzenie przeglądu ogólnego stanu zdrowia, kondycji i pielęgnacji 

zwierzęcia; 

2) sprawdzenie jakości podawanej karmy zwierzęciu; 

3) sprawdzenie poddawania zwierzęcia w terminie obowiązkowym szczepieniom oraz 

innym zabiegom zleconym przez lekarza weterynarii.   
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3. Funkcjonariuszem, o którym mowa w ust. 1, może być w szczególności:  

1) specjalista; 

2) kierownik szkoły; 

3) instruktor szkoły; 

4) kierownik działu ochrony. 

4. Przy przeprowadzaniu kontroli warunków utrzymania psa służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia oprócz funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć: 

1) lekarz weterynarii; 

2) przewodnik psa. 

5. Z przeprowadzenia kontroli warunków utrzymania psa służbowego, psa służbowego 

wycofanego z użycia funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, sporządza notatkę służbową. 

 

Rozdział 10  

Tryb odebrania psa służbowego używanego w Służbie Więziennej, psa służbowego 

wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji  

 

§ 14. 1. Komisję w sprawie odebrania opiekunowi lub organizacji psa służbowego lub 

psa służbowego wycofanego z użycia powołuje kierownik jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: 

1) kierownik działu ochrony; 

2) lekarz weterynarii; 

3) inne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, 

na której stanie znajduje się pies służbowy lub pies służbowy wycofany z użycia. 

3. Z czynności odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, 

sporządza się  protokół odebrania opiekunowi psa służbowego, organizacji psa służbowego 

wycofanego z użycia, który zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę. Wzór protokołu określa  

załącznik nr 4 zarządzenia.  

 

 

 

 

 



– 10 – 

Rozdział 11 

Przepis końcowy 

 

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem …………..…............... 

 

 

 

 

DYREKTOR GENERALNY 

   SŁUZBY WIĘZIENNEJ 
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Załączniki  

do zarządzenia nr 

Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej 

z dnia  (poz.     ) 
Załącznik nr 1  

  „WZÓR” 

„ZATWIERDZAM"  

.............................................  
..................................... 

                    (miejscowość, data)  

PROTOKÓŁ 

PRZYDZIELENIA PSA SŁUŻBOWEGO 

W dniu ........................ r., zgodnie z decyzją: ..................................... nr .............. z dnia ......................... r., 

(nazwa i numer dokumentu) 

komisja w składzie:  

Przewodniczący:   ............................................................................................................................. ...............  

Członkowie:   ............................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...............  

............................................................................................................................................  

przydzieliła psa służbowego o nazwie: ....................................,  nr ewidencyjny .................................................., 

rasy: ........................................................................................................................................................................., 

opiekunowi ..............................................................................................................................................................,  

(stopień, imię i nazwisko, nr służbowy, jednostka organizacyjnej Służby Więziennej, inne dane)* 

1. Uzasadnienie: .......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................................  

...................................................................................................................................................................................  

2. Uwagi dotyczące stanu zdrowia, higieny i utrzymania psa służbowego: ............................................................ 

............................................................................................................................. ......................................................  

............................................................................................................................................................. ...................... 

3. Przekazany sprzęt i dokumentacja psa służbowego: ............................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................................

................................................................................................................................................................................... 

..................................................  
         (czytelny podpis opiekuna)  

Podpisy komisji:  
Członkowie:          Przewodniczący:  

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

………………………………….  

………………………………….  

Wykonano w …… egz.  

Rozesłano wg rozdzielnika  

*Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik nr 2 

 

 „WZÓR”  

„ZATWIERDZAM"  

.............................................  

..................................... 
                (miejscowość, data)  

 

PROTOKÓŁ 

POWIERZENIA OPIEKUNOWI LUB ORGANIZACJI PSA SŁUZBOWEGO WYCOFANEGO  

Z UŻYCIA  

 

 

W dniu ................................ r. powierzono psa służbowego wycofanego z użycia o nazwie: ...............................,   

nr ewidencyjny ..............................., rasy: ..............................................................................................................,   

opiekunowi ..............................................................................................................................................................,  

(stopień, imię i nazwisko, nr służbowy, jednostka organizacyjnej Służby Więziennej, inne dane*) 
 

1. Uzasadnienie: ............................................................................................................ ...........................................  

............................................................................................................................. ......................................................  

...................................................................................................................................................................................  

2. Uwagi dotyczące stanu zdrowia, higieny i utrzymania psa służbowego wycofanego z użycia: ......................... 

...................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

3. Przekazany sprzęt i dokumentacja psa służbowego wycofanego z użycia: ......................................................... 

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................... 

4. Miejsce przebywania psa służbowego wycofanego z użycia: .............................................................................  

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................... 

 

 

 

..................................................  
               (czytelny podpis opiekuna)  
 

 
 
 
 
 

 
Wykonano w …… egz.  

Rozesłano wg rozdzielnika  

 

* Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik nr 3 

 

„WZÓR” 

„ZATWIERDZAM”         

………………………… 

 

 

PROTOKÓŁ 

WYCOFANIA PSA SŁUŻBOWEGO Z UŻYCIA 

Zgodnie z decyzją ………………………………………………….. nr ………………..…….. z dnia …….……………. r. 

(nazwa i numer dokumentu) 

komisja w składzie:  

1. Przewodniczący: ………………………………………………………………….……………………………………. 

2. Członkowie:  ………………………………………………………………….……………………………………. 

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

z dniem: ……………………………………………………………….. wycofała psa służbowego z użycia,  

kategorii: …………………………………………………………………………….….…………………………..……………., 

o nazwie: …………………………………………, nr ewidencyjny: ..………….….…………………………….……….…, 

rasy: …………………………………….……….…….…….…….………..………………………….., 

data urodzenia:………………………………, będącego na stanie: ……………..……………………..……………..…, 

           (jednostka organizacyjna Służby Więziennej) 

dotychczas znajdującego się pod opieką: …………..……………………………….……………………………………., 

                                                                         (stopień, imię i nazwisko, nr służbowy) 

Data rozpoczęcia szkolenia psa służbowego: …………………………………………………..……………………….. 

1. Przyczyna wycofania psa służbowego z użycia: 

(należy wskazać przyczynę prawną oraz faktyczną wycofania psa służbowego z użycia w Służbie Więziennej) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Wnioski komisji: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Podpisy komisji: 

  

Członkowie:               Przewodniczący: 

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

……………………………… 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w ...... egz. 

Rozesłano wg rozdzielnika 
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Załącznik nr 4 

„ZATWIERDZAM”        „WZÓR” 

………………………… 

PROTOKÓŁ 

ODEBRANIA OPIEKUNOWI PSA SŁUŻBOWEGO LUB  

OPIEKUNOWI, ORGANIZACJI PSA SŁUŻBOWEGO WYCOFANEGO Z UŻYCIA 

W dniu ........................ r., zgodnie z decyzją: ................................................. nr .................................. z dnia ......................... r., 

(nazwa i numer dokumentu) 

komisja w składzie: 

1. Przewodniczący  …..………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Członkowie        …………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

dokonała odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia o nazwie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………..….......................                                     

nr ewidencyjny …………………………………………………………………….... 

rasy: …………………………………………………………………………………… 

Opiekunowi: …………………………………………………………………………………………. z miejsca przebywania:   
                                                                                    (stopień, imię i nazwisko, nr służbowy, jednostka organizacyjna Służby Więziennej, inne dane*)  
 

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

                                                                          (dotychczasowy adres przebywania psa) 
    

i przekazała nowemu opiekunowi: …………………………………………………………………. do miejsca przebywania:  
                                                                                                       (stopień, imię i nazwisko, nr służbowy, jednostka organizacyjna Służby Więziennej, inne dane*) 

 

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

                                                                                                                             (nowy adres przebywania psa) 
                                             

Przyczyna odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia oraz inne uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

Przekazana dokumentacja*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

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

 (podpis opiekuna oddającego psa) (podpis opiekuna przyjmującego psa) 

 

Podpisy komisji: 

  Członkowie        Przewodniczący 

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

 ……………………………… 

 

Wykonano w ……… egz. 

Rozesłano wg rozdzielnika. 

*Niewłaściwe skreślić. 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 264l ustawy o Służbie Więziennej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia … o zmianie 

ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. …). Zgodnie 

z upoważnieniem ustawowym Dyrektor Generalny Służby Więziennej określi, w drodze 

zarządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego używanego w Służbie Więziennej; 

2) tryb wycofywania psów służbowych z użycia w Służbie Więziennej; 

3) sposób utrzymania, profilaktyki psów służbowych używanych w Służbie 

Więziennej, psów służbowych wycofanych z użycia w Służbie Więziennej oraz 

sposób transportu psów; 

4) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego używanego 

w Służbie Więziennej oraz wysokość normy wyżywienia psa służbowego 

wycofanego z użycia w Służbie Więziennej, jak również warunki ustalania dziennej 

stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia; 

5) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia 

psa służbowego używanego w Służbie Więziennej lub psa służbowego wycofanego 

z użycia w Służbie Więziennej; 

6) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego 

używanego w Służbie Więziennej lub psa służbowego wycofanego z użycia 

w Służbie Więziennej, w tym kosztów lekarstw; 

7) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi używanymi w Służbie Więziennej 

oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia w Służbie Więziennej; 

8) tryb odebrania psa służbowego używanego w Służbie Więziennej lub psa 

służbowego wycofanego z użycia w Służbie Więziennej opiekunowi oraz 

organizacji, o której mowa w art. 264c ust. 9 ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 848, z późn. zm.) , 

– uwzględniając zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych związanych 

z użyciem psa służbowego, zapewnienie prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalne 

wydatkowanie środków finansowych, zapewnienie prawidłowego dokumentowania 

realizowanych czynności, oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie 

zwierzęcia jest uzależniona od wagi, okresu roku i wykonywanych zadań przez psa 
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służbowego, oraz że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

o którym mowa w art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 

Projektowane zarządzenie szczegółowo reguluje materię statusu psów służbowych 

używanych w Służbie Więziennej, jak również tych wycofanych z użycia w Służbie 

Więziennej. 

W projektowanym zarządzeniu wprowadzono definicje terminów, którymi się ono 

posługuje oraz unormowano tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego używanego  

w Służbie Więziennej. 

Projektowane przepisy realizują również upoważnienie ustawowe w zakresie określenia 

sposobu utrzymania, profilaktyki psów służbowych, a także sposób transportu psów 

służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia w Służbie Więziennej. 

W projekcie wskazano jakim zabiegom profilaktycznym poddaje się psa służbowego 

lub psa służbowego wycofanego z użycia w Służbie Więziennej.  

W zarządzeniu uregulowano miejsce utrzymywania psa służbowego lub psa 

służbowego wycofanego z użycia w Służbie Więziennej, a także wskazano na konieczność 

spełnienia norm zawartych w odrębnych przepisach w przypadku lokalizacji oraz parametrów 

technicznych pomieszczeń dla psów służbowych. W przypadku psów służbowych wycofanych 

z użycia w Służbie Więziennej wskazano także, iż lokalizacja i parametry techniczne 

pomieszczeń dla psów służbowych wycofanych z użycia w Służbie Więziennej powinny 

spełniać normy zawarte w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 638). Ponadto, wprowadzono konieczność utrzymywania pomieszczeń 

stałych oraz pojazdów służących do transportu psów służbowych w stałej czystości oraz 

określono częstotliwość przeprowadzania czynności związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i 

deratyzacją. Dodatkowo, określono sposób transportu psów służbowych. 

W projekcie określono również zgodnie z upoważnieniem ustawowym sposób 

wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego używanego w Służbie Więziennej 

oraz normy wyżywienia dla psa służbowego wycofanego z użycia w Służbie Więziennej,  

jak również warunki ustalania dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia.  

W zarządzeniu wskazano opiekuna, jako osobę odpowiedzialną za zakup karmy  

i prawidłowe żywienie psa służbowego. Ponadto, określono normy wyżywienia psa 

służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia w Służbie Więziennej, a także 

określono sposób żywienia psa służbowego. Dodatkowo przewidziana została możliwość 
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zwiększenia dziennej stawki na wyżywienie psa służbowego lub psa służbowego wycofanego 

z użycia w Służbie Więziennej.  

Projektowane przepisy zarządzenia stanowią także realizację upoważnienia 

ustawowego w zakresie trybu przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów 

wyżywienia psa służbowego używanego w Służbie Więziennej, psa służbowego wycofanego  

z użycia. Dodatkowo, wskazano termin i sposób zwrotu ryczałtu przez opiekuna zwierzęcia lub 

organizacji, nie będącego już pod tą opieką lub korzystającego z wyżywienia w naturze. 

W projekcie wskazano tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych,  

leczenia psa służbowego używanego w Służbie Więziennej, psa służbowego wycofanego  

z użycia w Służbie Więziennej, w tym kosztów lekarstw. Określono termin płatności  

za powyższe usługi realizowane w związku z przeprowadzonymi usługami lekarsko 

- weterynaryjnymi. Ponadto określono, iż w przypadku psów służbowych będących w trakcie 

tresury realizowanej przez szkołę, koszty zabiegów profilaktycznych, leczenia w tym koszty 

lekarstw przeznaczonych dla psa służbowego pokrywane są z budżetu szkoły. 

Projektowane przepisy realizują również upoważnienie ustawowe w zakresie trybu 

rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych wycofanych  

z użycia w Służbie Więziennej. Określono w nich sposób prowadzenia rekrutacji kandydatów, 

a także wskazano kolejność postępowania w przypadku braku możliwości powierzenia 

zwierzęcia dotychczasowemu opiekunowi. Wskazano na możliwość powierzenia opieki nad 

zwierzęciem organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt  

w przypadku nie wyłonienia podczas rekrutacji odpowiedniego kandydata na opiekuna. 

Kolejne przepisy projektu stanowią realizację upoważnienia ustawowego w zakresie 

trybu wycofywania psów służbowych z użycia w Służbie Więziennej. Sprecyzowano  

kto powołuje komisję w sprawie wycofania psa służbowego, a także wskazano skład tej 

komisji. Ponadto określono treść protokołu wycofania psa służbowego z użycia w Służbie 

Więziennej. Wskazano, iż decyzję o wycofaniu z użycia w Służbie Więziennej psa służbowego 

każdorazowo podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na którego 

stanie znajduje się zwierzę.  

Projektowane przepisy stanowią również realizację upoważnienia ustawowego  

w zakresie sposobu sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi używanymi w Służbie Więziennej oraz psami 

służbowymi wycofanymi z użycia w Służbie Więziennej. Unormowano zakres 

przeprowadzenia kontroli warunków utrzymania psów służbowych używanych w Służbie 

Więziennej oraz psów służbowych wycofanych z użycia w Służbie Więziennej. 
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Projektowany przepisy zarządzenia realizują także upoważnienie ustawowe w zakresie 

trybu odebrania psa służbowego używanego w Służbie Więziennej, a także psa służbowego 

wycofanego z użycia w Służbie Więziennej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I 1) 

z dnia  

w sprawie psów służbowych w Służbie Ochrony Państwa 

Na podstawie art. 245l ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 575 i …) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego; 

2) tryb wycofywania z użycia psa służbowego; 

3) sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych oraz psów służbowych 

wycofanych z użycia; 

4) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz  wysokość normy 

wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, jak również wysokość dziennej stawki 

pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia; 

5) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu 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 społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwanej 

dalej „organizacją społeczną”; 

9) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.  

                                                             
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 
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§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) kierownik logistyki – kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa, 

zwanej dalej „SOP”, właściwej do spraw zabezpieczenia logistycznego; 

2) kierownik OPPS – funkcjonariusza SOP sprawującego nadzór nad pracą przewodników 

psów służbowych oraz funkcjonowaniem OPPS; 

3) kierownik rozpoznania – kierownika komórki organizacyjnej SOP właściwej do spraw 

rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, biochemicznego i sanitarnego; 

4) OPPS – obiekt przewodników psów służbowych; 

5) ustawa – ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa; 

6) zastępca Komendanta SOP – zastępcę Komendanta SOP właściwego do spraw logistyki. 

Rozdział 2 

Tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego  

§ 3. 1. Komendant SOP powołuje komisję w sprawie przydzielenia psa służbowego. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi: 

1) osoba wyznaczona przez kierownika rozpoznania, która jest przewodniczącym komisji; 

2) przewodnik psa służbowego, zwany dalej „przewodnikiem psa”. 

3. Z prac komisji sporządza się protokół przydzielenia psa służbowego, który zatwierdza 

zastępca Komendanta SOP. 

Rozdział 3 

Tryb wycofywania z użycia psa służbowego  

§ 4. 1. Komisję w sprawie wycofania z użycia psa służbowego powołuje Komendant 

SOP, na pisemny wniosek kierownika rozpoznania. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi: 

1) kierownik rozpoznania, jako przewodniczący komisji; 

2) kierownik OPPS lub wyznaczony przez kierownika rozpoznania funkcjonariusz; 

3) lekarz weterynarii; 

4) osoba wyznaczona przez kierownika logistyki. 

3. Z prac komisji sporządza się protokół wycofania z użycia psa służbowego, 

który zatwierdza Komendant SOP. 

4. Protokół wycofania z użycia psa służbowego może zawierać wniosek o: 

1) powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia dotychczasowemu 

opiekunowi tego psa; 
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2) powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia innemu opiekunowi psa 

służbowego albo innemu funkcjonariuszowi SOP, emerytowanemu funkcjonariuszowi 

SOP lub funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w SOP; 

3) wyznaczenie opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia i pozostawienie tego psa 

w OPPS; 

4) powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia członkowi rodziny 

zmarłego opiekuna tego psa; 

5) powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia organizacji społecznej. 

5. Po zatwierdzeniu protokołu pies służbowy wycofany z użycia pozostaje w OPPS do 

momentu powierzenia opieki nad tym psem osobom, o których mowa w ust. 4  pkt 1, 2 i 4, lub 

organizacji społecznej. 

Rozdział 4 

Sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych lub psów służbowych 

wycofanych z użycia  

§ 5. 1. Psa służbowego utrzymuje się na terenie OPPS, w miejscu zamieszkania 

opiekuna tego psa lub innym miejscu wyznaczonym przez kierownika rozpoznania. 

2. Psa służbowego wycofanego z użycia utrzymuje się w miejscu zamieszkania opiekuna 

tego psa lub siedzibie organizacji społecznej. 

3. Przy utrzymaniu psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia 

zapewnia się minimalne warunki utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt 

wykorzystywanych do celów specjalnych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 

§ 6. Profilaktyka psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia polega 

w szczególności na poddawaniu zwierzęcia: 

1) szczepieniom przeciwko wściekliźnie oraz innym terminowym szczepieniom ochronnym; 

2) zabiegom profilaktycznym; 

3) okresowym badaniom weterynaryjnym. 

§ 7. Transport psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia odbywa się 

w sposób umożliwiający zwierzęciu położenie się.  
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Rozdział 5 

Sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość normy 

wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, jak również wysokość dziennej stawki 

pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia 

§ 8. Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia żywi się raz lub dwa razy 

dziennie o stałej porze, o ile lekarz weterynarii nie zaleci inaczej. 

§ 9. Norma wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia to ilość 

karmy lub artykułów spożywczych zapewniająca pokrycie dziennego zapotrzebowania 

energetycznego zwierzęcia. 

§ 10. 1. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego stanowi równowartość 

normy wyżywienia i wynosi: 

1) dla psa o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 13 zł, 

b) w okresie zimowym – 16 zł; 

2) dla psa o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 9 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł. 

2. Okres zimowy liczony jest od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

§ 11. 1. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego wycofanego z użycia 

stanowi równowartość normy wyżywienia i wynosi: 

1) dla psa o wadze powyżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 10 zł, 

b) w okresie zimowym – 13 zł; 

2) dla psa o wadze poniżej 20 kg: 

a) w okresie letnim – 7 zł, 

b) w okresie zimowym – 10 zł. 

2. Okres zimowy liczony jest od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

§ 12. W przypadku, o którym mowa w art. 245e ust. 3 ustawy, norma wyżywienia może 

zostać podwyższona o 15%. 
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Rozdział 6 

Tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa 

służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia  

§ 13. Ryczałt z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia psa służbowego przyznaje się 

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

społecznej na podstawie złożonego wniosku do Komendanta SOP. 

§ 14. Ryczałt wypłaca się po zatwierdzeniu wypłaty przez kierownika logistyki. 

§ 15. Zwrotu wypłaconego ryczałtu dokonuje się na rachunek bankowy SOP lub 

bezpośrednio w kasie SOP, najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dokonano wypłaty. 

Rozdział 7 

Tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów 

lekarstw,  psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia  

 

§ 16. Koszty zabiegów profilaktycznych i koszty leczenia psa służbowego, w tym koszty 

lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych SOP, po zatwierdzeniu faktury przez 

kierownika logistyki. 

§ 17. 1. Koszty zabiegów profilaktycznych i koszty leczenia psa służbowego wycofanego 

z użycia, w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych SOP na  podstawie 

wniosku złożonego przez opiekuna tego psa, do którego załącza się fakturę. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, wypłaca się po zatwierdzeniu wypłaty przez 

kierownika logistyki. 

Rozdział 8 

Sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi  

z użycia  

§ 18. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań związanych z zapewnieniem opieki nad 

psami służbowymi sprawuje kierownik OPPS. 

§ 19. Kierownik OPPS jest odpowiedzialny w szczególności za: 

1) prowadzenie ewidencji przewodników psów oraz psów służbowych; 
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2) prowadzenie systematycznej kontroli realizacji zadań służbowych oraz warunków 

utrzymania psów służbowych. 

§ 20. 1. Kierownik OPPS podczas przeprowadzania kontroli warunków utrzymania psów 

służbowych jest odpowiedzialny w szczególności za: 

1) przeprowadzanie przeglądu stanu zdrowia i kondycji, pielęgnacji i utrzymania w czystości 

oraz warunków utrzymania psów służbowych; 

2) sprawdzanie jakości karmy podawanej psom służbowym; 

3) sprawowanie nadzoru nad poddawaniem psów służbowych terminowym szczepieniom 

oraz zabiegom profilaktycznym. 

2. Kierownik OPPS sporządza notatkę służbową z przeprowadzenia kontroli warunków 

utrzymania psów służbowych i przedkłada ją do zapoznania kierownikowi rozpoznania. 

3. Kierownik rozpoznania, nie rzadziej niż raz w roku, przedkłada Komendantowi SOP 

pisemną informację o stanie psów służbowych. 

§ 21. Zastępca Komendanta w uzgodnieniu z Komendantem SOP wyznacza osobę, która 

odpowiedzialna jest w szczególności za prowadzenie: 

1) ewidencji psów służbowych wycofanych z użycia i ich opiekunów lub organizacji 

społecznych; 

2) systematycznej kontroli warunków utrzymania psów służbowych wycofanych z użycia 

oraz opieki sprawowanej przez ich opiekunów lub organizacje społeczne. 

§ 22. Osoba, o której mowa w § 21, podczas przeprowadzania kontroli warunków 

utrzymania psów służbowych wycofanych z użycia, jest odpowiedzialna w szczególności za: 

1) przeprowadzanie przeglądu stanu zdrowia i kondycji, pielęgnacji i utrzymania w czystości 

oraz warunków utrzymania psów służbowych wycofanych z użycia; 

2) sprawdzanie jakości karmy podawanej psom służbowym wycofanym z użycia; 

3) sprawdzanie poddawania psów służbowych wycofanych z użycia terminowym 

szczepieniom oraz zabiegom profilaktycznym. 

§ 23. Przy przeprowadzaniu kontroli warunków utrzymania psa służbowego wycofanego 

z użycia mogą uczestniczyć: 

1) lekarz weterynarii; 

2) przewodnik psa. 
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§ 24. 1. Osoba, o której mowa w § 21, sporządza notatkę służbową z przeprowadzenia 

kontroli warunków utrzymania psa służbowego wycofanego z użycia i przedkłada ją do 

zapoznania zastępcy Komendanta. 

2. Zastępca Komendanta, nie rzadziej niż raz w roku, przedkłada Komendantowi SOP 

pisemną informację o stanie psów służbowych wycofanych z użycia. 

Rozdział 9 

Tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia  

§ 25. 1. Odebranie psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi 

lub organizacji społecznej następuje komisyjnie. 

2. Komisję w sprawie odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia 

powołuje Komendant SOP na wniosek osoby, o której mowa w § 21. 

3. W skład komisji w sprawie odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego 

z użycia wchodzi: 

1) osoba, o której mowa w § 21, jako przewodniczący komisji; 

2) lekarz weterynarii; 

3) przewodnik psa. 

§ 26. Z czynności odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia 

sporządza się protokół odebrania psa służbowego, który zatwierdza Komendant SOP. 

Rozdział 10 

Przepisy końcowe 

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … . 

 

 

MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI 

 

 

 

 



– 8 – 
 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie psów 

służbowych w Służbie Ochrony Państwa stanowi realizację upoważnienia określonego 

w art. 245l ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa w brzmieniu nadanym 

ustawą z dnia …… o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …..). 

Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw wewnętrznych 

został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia: 

1) trybu przydzielania opiekunowi psa służbowego; 

2) trybu wycofywania z użycia psa służbowego; 

3) sposobu utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych oraz psów 

służbowych wycofanych z użycia; 

4) sposobu wyżywienia, wysokości normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokości 

normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, jak również wysokości 

dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia; 

5) trybu przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa 

służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia; 

6) trybu pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym 

kosztów lekarstw, psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia; 

7) sposobu sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi 

z użycia; 

8) trybu odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi 

oraz organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

9) wzorów dokumentów w tych sprawach.  

Celem przedmiotowego projektu jest zapewnienie prawidłowej realizacji zadań 

ustawowych związanych z użyciem psa służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem oraz 

racjonalne wydatkowanie środków finansowych. 

Stosownie do powyższego w projekcie uregulowano: tryb przydzielania opiekunowi psa 

służbowego (§ 3), tryb wycofywania z użycia psa służbowego (§  4), sposób utrzymania, 

profilaktyki oraz transportu psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia 

(§ 5 i nast.), sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz normy 

wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, jak również wysokość dziennej stawki 

pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia (§ 8 i nast.), tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu 

ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego 

z użycia (§ 13 i nast.), tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, 

w tym kosztów lekarstw, psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia (§ 16 

i nast.), sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności 

związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia 

(§ 18 i nast.), tryb odbierania psa służbowego psa służbowego lub psa służbowego wycofanego 
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z użycia opiekunowi oraz organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt (§ 25 i nast.). 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie 

ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym 

organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektowanego 

rozporządzenia, działań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) 

i związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji. 

Projekt nie wpływa na działalność mikro przedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, osoby starsze i osoby niepełnosprawne. Projekt nie zawiera 

regulacji dotyczących majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw 

i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a zatem nie podlega 

obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu proponowanych rozwiązań na 

działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców, stosownie do przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

Projekt nie podlega ocenie przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony, stosownie do wymogów art. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie psów służbowych w Służbie 

Ochrony Państwa 

Ministerstwo wiodące i Ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Pan Błażej Poboży , Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Mariusz Cichomski – Dyrektor Departamentu 

Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, tel. 22 60 140 70, e-mail: 
dpp.koordynacja@mswia.gov.pl  

Data sporządzenia: 

14.04.2021 r.  

 

Źródło 

Art. 245l ustawy z dnia 8 grudnia 2017 

r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 575) 

 

Nr w Wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji:  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wydanie rozporządzania stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 245l 

ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia …. 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …..). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zgodnie z art. 245l ustawy o Służbie Ochrony Państwa projekt rozporządzenia określa: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego; 

2) tryb wycofywania z użycia psa służbowego; 

3) sposób utrzymania, profilaktyki oraz transportu psów służbowych oraz psów 

służbowych wycofanych z użycia; 

4) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość 

normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, jak również wysokość 

dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia; 

5) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu 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 oraz organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt.  

Celem przedmiotowego projektu jest zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych 

związanych z użyciem psa służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem oraz racjonalne 

wydatkowanie środków finansowych. 
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Stosownie do powyższego w projekcie uregulowano: tryb przydzielania opiekunowi psa 

służbowego (§ 3), tryb wycofania z użycia psa służbowego (§  4), sposób utrzymania, profilaktyki 

oraz transportu psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia (§ 5 i nast.), sposób 

wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość normy wyżywienia psa 

służbowego wycofanego z użycia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie 

zwierzęcia (§ 8 i nast.), tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu z tytułu kosztów 

wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia (§ 13 i nast.), tryb pokrywania 

kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbowego lub 

psa służbowego wycofanego z użycia (§ 16 i nast.), sposób sprawowania nadzoru oraz 

dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz 

psami służbowymi wycofanymi z użycia (§ 18 i nast.), tryb odbierania psa służbowego lub psa 

służbowego wycofanego z użycia opiekunowi oraz organizacji społecznej, której statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt (§ 25 i nast.). 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Z uwagi na brak danych od tożsamych formacji z innych krajów europejskich, dotyczących 

przyjętych rozwiązań organizacyjno-prawnych, Służba Ochrony Państwa korzysta z danych 

zebranych przez Policję. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Funkcjonariusze 

SOP i inne 

osoby/podmioty 

mające 

powierzone pod 

opiekę psy. 

Do realizacji zadań 

Służba Ochrony 

Państwa używa 10 

psów. 

Na podstawie 

posiadanych danych 

oraz wyliczeń 

szacunkowych należy 

przyjąć, że średnio 

corocznie wycofywane 

ze służby w SOP będą 2 

psy. 

Dane SOP Osoby/podmioty będące 

opiekunami psów, 

wymienione w 

projektowanym art. 245b, 

art. 245c ust. 17. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 

uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji.  
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe  

z 2020 r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

             

Dochody 

ogółem 

            

budżet 

państwa 

            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(NFZ) 

            

Wydatki 

ogółem 

            

budżet 

państwa 

            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(NFZ) 

            

Saldo ogółem             

budżet 

państwa 

            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(NFZ) 

            

Źródła 

finansowania  
Budżet państwa. Część 42 – Sprawy wewnętrzne w ramach środków 

przewidzianych na funkcjonowanie SOP. 

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków 

finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

Do realizacji zadań Służba Ochrony Państwa używa 10 psów. W 2020 r. ze stanu 

Służby Ochrony Państwa wycofano z użycia 1 psa służbowego. W roku 2019, 2018 

i 2017 wycofano ze służby po 2 psy służbowe. 

Na podstawie obowiązujących przepisów, na roczne wyżywienie psa pozostającego 

w służbie, SOP przeznacza ok. 5 158,80 zł.  
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Koszt rocznej opieki weterynaryjnej jest zróżnicowany i kształtuje się on średnio na 

poziomie  

ok. 2 400,00 zł dla psa pozostającego w służbie.  

Szacuje się, że w pierwszym roku obowiązywania regulacji: 

 łączna kwota wyżywienia zwierząt wycofanych z użycia w SOP wyniesie 

8 254,08 zł; 

 łączny koszt podstawowej opieki weterynaryjnej dla tych zwierząt kształtuje się 

na poziomie 4 800,00 zł; 

 utylizacja zwłok wyniesie 480,00 zł. 

Mając na uwadze powyższe łączne koszty w pierwszym roku obowiązywania 

regulacji wyniosą: 13 534,08 zł. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w 

życie zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 
(0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z 2020 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepie- 

niężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji 
dotyczących majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub 

praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji 

publicznej, a zatem nie podlega obowiązkowi dokonania oceny 

przewidywanego wpływu proponowanych rozwiązań  
na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, stosownie 

do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –  Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 162) 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  
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osoby 

niepełnosprawne, 

osoby starsze 

 

Niemierzalne   

  

Dodatkowe 

informacje,  

w tym 

wskazanie 

źródeł danych  

i przyjętych  

do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i  przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i  gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 

projektu 

nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie 
sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są 
przystosowane do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: Nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie przewiduje się wpływu rozporządzenia na rynek pracy.. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko 
naturalne 

 sytuacja i rozwój 
regionalny 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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 inne:       

Omówienie 
wpływu 

Regulacja pozostaje bez wpływu na wyżej wymienione obszary. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o SOP. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Nie przewiduje się dokonania ewaluacji efektów projektu.  

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 


	druk nr 1132
	1132 (bez 1 str)
	RM-0610-40-21 PISMO PRZEWODNIE
	1) RM-0610-40-21 PROJEKT USTAWY
	2) RM-0610-40-21 UZASADNIENIE
	3) RM-0610-40-21 OSR
	4) RM-0610-40-21 RAPORT Z KONSULTACJI
	5) RM-0610-40-21 AKTY WYKONAWCZE
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\1) Policja rozporządzenie - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\2) Policja załączniki - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\3) Policja uzasadnienie - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\4) Policja OSR - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\5) MON rozporządzenie - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\6) MON uzasadnienie - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\7) MON OSR - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\8) SG rozporządzenie - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\9) SG - Zał. 1 protokół zdawczo odbiorczy - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\10) SG - Zał. 2 protokol_przekazania_psa - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\11) SG Zał. 3 protokol_pydzielenia_konia - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\12) SG Zał. 4 protokół powierzenia psa_konia - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\13) SG Zał. 5 protokół wycofania - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\14) SG Zał. 6 protokół uśmiercenia zwierzęcia - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\15) SG Zał. 7 PROTOKÓŁ PADNIECIA PSA - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\16) SG Zał. 8 prot wycof konia - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\17) SG Zał. 9 Wzór książki psa służbowego - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\18) Uzasadnienie SG - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\19) SG OSR - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\20) PSP rozporządzenie - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\21) PSP załączniki - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\22) PSP uzasadnienie - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\23) PSP OSR - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\24) SW zarządzenie - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\25) SW załączniki - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\26) SW uzasadnienie - materiały poglądowe.pdf
	C:\Users\msabinie\Desktop\RM-0610-40-21 akty wykonawcze\27) SOP rozporządzenie z uzas. i OSR - materiały poglądowe.pdf



