
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 września 2021 r. 

Poz. 1728 

 

USTAWA 

z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 1005) wprowadza się następujące zmiany: 

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

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

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

na policjantów-jeźdźców oraz szkolenia psów służbowych i koni służbowych, tryb i sposób przekazywania psów 

służbowych i koni służbowych między jednostkami organizacyjnymi Policji, sposób prowadzenia ewidencji 

psów służbowych i ewidencji koni służbowych oraz tryb i sposób współpracy między jednostkami organiza-

cyjnymi 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, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3a–4a, Policja może używać psów służbo-

wych 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 przepisach wydanych na podstawie 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 prze-

pisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5. 

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

tych zwierząt, o ile Komendant Główny Policji nie wskazał innej jednostki organizacyjnej Policji. 

4. Psy służbowe wycofane z użycia i konie służbowe wycofane z użycia pozostają na stanie jednostki organi-

zacyjnej Policji, o której mowa w ust. 3, albo jednostki organizacyjnej Policji wskazanej przez Komendanta Głównego 

Policji. 

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

skiej, 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, ustawę z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Służbie Ochrony Państwa oraz ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1728 

 

 

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 przepisach wydanych na podstawie 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 przepisach wydanych na podstawie art. 7 

ust. 1 pkt 5; 

3) policjant-jeździec – policjant, któremu przydzielono pod opiekę konia służbowego i który ukończył szkolenie, 

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5; 

4) kandydat na policjanta-jeźdźca – policjant, któremu przydzielono pod opiekę konia służbowego i którego wy-

typowano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

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 opiekunem konia służbowego wycofanego 

z użycia w pierwszej kolejności może być dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację 

woli sprawowania opieki. 

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

wycofanego z użycia może być inny opiekun psa służbowego lub konia służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację 

woli sprawowania opieki. 

3. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony opie-

kunowi, 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 poli-

cyjnej renty inwalidzkiej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli 

złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad psem 

lub koniem. 

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

lub kandydatów na opiekuna konia służbowego wycofanego z użycia, o których mowa w ust. 2 i 3, kierownik jed-

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

5. W ramach postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności są uwzględniane osoby, które zamieszkują 

na terenie działania jednostki organizacyjnej Policji, która przeprowadza to postępowanie. 

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

fanego 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 sprawowa-

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

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

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

Policji, na której stanie znajduje się zwierzę, albo jednostka organizacyjna Policji wskazana przez Komendanta 

Głównego Policji. 

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

organizacyjnej Policji wskazanej przez Komendanta Głównego Policji wyznacza opiekuna psa służbowego wycofa-

nego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia. 

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

organizacyjnej Policji wskazanej przez Komendanta Głównego Policji może powierzyć opiekę nad psem służbowym 

wycofanym z użycia lub koniem służbowym wycofanym z użycia organizacji społecznej, której statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt. 

10. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia nie może zostać 

osoba, która w następstwie swojego zawinionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia psa służbowego 

lub konia służbowego. 

11. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia nie może zostać 

opiekun, któremu odebrano zwierzę z powodów, o których mowa w art. 145v ust. 1 pkt 1 lub 2. Do organizacji, 

o której mowa w ust. 9, zdanie pierwsze stosuje się. 
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Art. 145o. Opiekun psa służbowego, opiekun konia służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia 

i opiekun konia służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej „opiekunem”, oraz organizacja, o której mowa w art. 145n 

ust. 9, zapewniają prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szczególności: 

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

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

oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 

Art. 145p. 1. Żywienie psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia jest dostosowane do potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków 

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

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

wycofanego z użycia odbywa się na podstawie normy wyżywienia, którą stanowi dobowa ilość karmy lub paszy, artykułów 

spożywczych oraz dodatków paszowych, niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego psa lub konia. Z uwagi na 

zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania szkolenia przez psa służbowego lub konia 

służbowego norma ta może zostać podwyższona. W przypadku wycofania psa służbowego lub konia służbowego 

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

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w żywieniu psa służbowego, 

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

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

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

albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co 

miesiąc z góry. 

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun konia służbowego wycofanego z użycia oraz orga-

nizacja, o której mowa w art. 145n ust. 9, otrzymują równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów 

wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

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

płaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

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

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym lub koniem służbowym innemu opiekunowi, o którym mowa w art. 145v 

ust. 3 albo 4; 

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

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

stanie znajduje się zwierzę. W przypadku odbywania szkolenia przez psa służbowego w szkole policyjnej, wyżywie-

nie w naturze dla psa służbowego zapewnia komendant szkoły policyjnej. 

Art. 145q. 1. Psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego 

wycofanego z użycia poddaje się zabiegom profilaktycznym i leczeniu według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie 

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

następuje po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się 

zwierzę, lub z osobą przez niego upoważnioną. 

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

ratowania życia lub zdrowia psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia dopuszcza się możliwość odstąpienia od uzgodnienia zakresu udzielanej pomocy 

z kierownikiem jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę, lub z osobą przez niego upoważ-

nioną. 

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

o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy lekarsko-weterynaryjnej kierownika jednostki organizacyjnej Policji, 

na której stanie znajduje się zwierzę, lub osobę przez niego upoważnioną. 
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4. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego 

z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia, w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych 

Policji na podstawie faktury. 

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

służbowego wycofanego z użycia pokrywa się ze środków budżetowych Policji na podstawie faktury. 

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

stanie znajduje się zwierzę. W przypadku odbywania szkolenia przez psa służbowego w szkole policyjnej właściwy 

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

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

1) zbywania zwierzęcia; 

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

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

Art. 145s. 1. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; 

3) wystąpienia narowów u konia; 

4) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia; 

5) padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

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

2. Pies służbowy lub koń służbowy będące po raz pierwszy w trakcie szkolenia w przypadkach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 lub 4, podlegają wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509). W przypadkach, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają zastosowania przepisy art. 145l ust. 4, art. 145n–145r i art. 145t–145v. 

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

1) 9. roku życia przez psa; 

2) 15. roku życia przez konia. 

4. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje z użycia kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której 

stanie znajduje się zwierzę. 

Art. 145t. 1. Nadzór nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia oraz 

końmi służbowymi wycofanymi z użycia sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znaj-

dują się zwierzęta. 

2. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia znajduje się na terenie innej 

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

na której stanie znajdują się zwierzęta, wsparcie w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki nad 

zwierzętami zapewnia kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której terenie znajdują się zwierzęta. 

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

sprawowania nadzoru, na żądanie policjanta lub pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej 

Policji, na której stanie albo terenie znajduje się zwierzę, okazuje zwierzę, a opiekun konia okazuje dodatkowo pasz-

port konia. 

2. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 145n ust. 9, niezwłocznie powiadamiają kierownika jednostki 

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

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

trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono w obiekcie należącym do tej jednostki organizacyjnej Policji; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 
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Art. 145v. 1. Psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia albo konia służbowego 

wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub organizacji, o której mowa w art. 145n ust. 9, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew zakazom, o których mowa 

w art. 145r; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

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

służbowego wycofanego z użycia innemu opiekunowi opiekę nad zwierzęciem sprawuje jednostka organizacyjna Policji, 

na której stanie znajduje się zwierzę, albo jednostka organizacyjna Policji wskazana przez Komendanta Głównego 

Policji. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego lub opiekuna konia służbowego na stanowisko służ-

bowe niezwiązane z realizacją czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia lub opieką nad zwierzęciem 

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

służbowego. 

4. W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym lub koniem służbo-

wym przez opiekuna kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na której stanie znajduje się zwierzę, może wyzna-

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

przepisy dotyczące opiekuna psa służbowego lub konia służbowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie kosztów 

wyżywienia zwierzęcia wypłaca się co miesiąc z góry, proporcjonalnie do okresu sprawowania opieki nad psem 

służbowym lub koniem służbowym. 

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

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego i konia służbowego, 

2) tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych wycofanych z użycia i koni 

służbowych wycofanych z użycia, 

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

4) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służ-

bowych, koni służbowych, psów służbowych wycofanych z użycia i koni służbowych wycofanych z użycia, 

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

psa służbowego wycofanego z użycia i konia służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość 

normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwie-

rzęcia, 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego, konia 

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

7) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbo-

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

8) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad 

psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia lub końmi służbowymi wyco-

fanymi z użycia, 

9) tryb odbierania psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowe-

go wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji, o której mowa w art. 145n ust. 9, 

10) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z użyciem psa służbowego lub konia 

służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalnego wydatkowania środków finansowych, prawidłowego 

dokumentowania realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierząt 

jest uzależniona od wagi, okresu roku i zadań wykonywanych przez psa służbowego, okresu roku i zadań wykony-

wanych przez konia służbowego, a także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

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

poz. 2207).”. 
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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 dodaje się rozdział 8 w brzmieniu: 

„Rozdział 8 

Psy i konie w Siłach Zbrojnych 

Art. 136a. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. l–2b niniejszej ustawy i art. 4 ust. 1 pkt 2–4 

i 5–8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1214), lub w celach reprezentacyjnych Siły Zbrojne mogą używać: 

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

w której są używane; 

2) psów kontraktowych – psów stanowiących własność żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, dobranych 

do użycia w jednostce wojskowej na podstawie kontraktu zawartego między tym żołnierzem a jednostką woj-

skową, w której psy są używane w trakcie trwania kontraktu i znajdujących się na stanie jednostki wojskowej, 

w której są używane; 

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

w której są używane. 

Art. 136b. 1. Do użycia w Siłach Zbrojnych pozyskuje się psy i konie spełniające wymagania zdrowotne 

i użytkowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 136n, zapewniające przydatność zwierzęcia do użycia 

go w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1–2b niniejszej ustawy i art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i 5–8 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, lub w celach reprezen-

tacyjnych. 

2. Psy służbowe, psy kontraktowe i konie służbowe mogą być używane w Siłach Zbrojnych po odbyciu specja-

listycznego szkolenia, zwanego dalej „szkoleniem”. Przewodnicy i kandydaci na przewodników wraz z psami służbo-

wymi lub psami kontraktowymi oraz żołnierze-jeźdźcy i kandydaci na żołnierzy-jeźdźców wraz z końmi służbowymi 

odbywają szkolenie w jednostce organizacyjnej wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej. W przypadkach uza-

sadnionych potrzebami Sił Zbrojnych szkolenie psów służbowych i psów kontraktowych może odbywać się w innych 

podmiotach. 

3. Szkolenie przewodnika psa służbowego i psa służbowego oraz właściciela psa kontraktowego i psa kontrak-

towego kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa 

w ust. 2. Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego potwierdza się wydaniem przewodnikowi psa służbowego 

i właścicielowi psa kontraktowego odpowiednio upoważnienia do wykonywania czynności z użyciem psa służbowego 

i atestu psa służbowego lub upoważnienia do wykonywania czynności z użyciem psa kontraktowego i atestu psa kon-

traktowego. W przypadkach gdy szkolenie psa kontraktowego odbywa się w innych podmiotach, o których mowa 

w ust. 2 zdanie drugie, egzaminu przed komisją powołaną przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa 

w ust. 2, nie przeprowadza się i uznaje się dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia, wydane przez te podmioty. 

4. Psy służbowe wycofane z użycia, psy kontraktowe wycofane z użycia, które przez okres co najmniej pięciu 

lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, i konie służbowe wycofane z użycia pozostają na stanie 

jednostki wojskowej, w której były używane. 

5. Zakwalifikowanym do użycia w Siłach Zbrojnych psom służbowym i psom kontraktowym nadaje się nazwy, 

znakuje się je, jeżeli nie są znakowane i wydaje dowód tożsamości odpowiednio psa służbowego lub psa kontrakto-

wego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 136n. Zakwalifikowane do użycia w Siłach Zbrojnych konie 

służbowe znakuje się, jeżeli nie są znakowane i wydaje się dowód tożsamości konia służbowego określony w przepisach 

wydanych na podstawie art. 136n. 

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

na podstawie art. 136n. 

Art. 136c. Opiekunem psa służbowego, opiekunem psa kontraktowego lub opiekunem konia służbowego jest 

odpowiednio: 

1) przewodnik – żołnierz lub pracownik Sił Zbrojnych, któremu przydzielono pod opiekę psa służbowego i który 

ukończył szkolenie i uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu końcowego; 

2) kandydat na przewodnika – żołnierz lub pracownik Sił Zbrojnych, któremu przydzielono pod opiekę psa służ-

bowego i którego skierowano po raz pierwszy na szkolenie; 
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3) właściciel – żołnierz pełniący czynną służbę wojskową, który ukończył szkolenie, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 136n, z którym zawarto kontrakt, na podstawie którego jednostka wojskowa używa 

psa w trakcie trwania kontraktu; 

4) żołnierz-jeździec – żołnierz, któremu przydzielono pod opiekę konia służbowego i który ukończył szkolenie 

i uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu końcowego; 

5) kandydat na żołnierza-jeźdźca – żołnierz, któremu przydzielono pod opiekę konia służbowego i którego skie-

rowano po raz pierwszy na szkolenie. 

Art. 136d. 1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia 

w pierwszej kolejności może być dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację woli 

sprawowania opieki. 

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

z użycia może być inny opiekun psa służbowego lub konia służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli spra-

wowania opieki. 

3. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony opieku-

nowi, 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 po-

wierzony osobom, o których mowa w ust. 1–4, opiekę nad zwierzęciem sprawuje jednostka wojskowa, na której stanie 

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

jednostki organizacyjnej realizującej szkolenie, może przekazać psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia pod opiekę tej jednostki. 

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

realizującej szkolenie wyznacza opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego 

z użycia. 

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

realizującej szkolenie mogą powierzyć opiekę nad psem służbowym wycofanym z użycia lub koniem służbowym 

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

8. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia nie może zostać 

osoba, która w następstwie swojego zawinionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia psa służbowego 

lub konia służbowego. 

9. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia nie może zostać 

opiekun, któremu odebrano zwierzę z powodów, o których mowa w art. 136m ust. 1 pkt 1 lub 2. Do organizacji, 

o której mowa w ust. 7, zdanie pierwsze stosuje się. 

Art. 136e. Opiekun psa służbowego, opiekun konia służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia 

i opiekun konia służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej „opiekunem”, oraz organizacja, o której mowa w art. 136d 

ust. 7, zapewniają prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szczególności: 

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

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

oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 

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

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

używany w jednostce wojskowej, lub konia służbowego wycofanego z użycia jest racjonalne, dostosowane do potrzeb 

jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycz-

nego lub wskazań wojskowego lekarza weterynarii. 
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2. Żywienie psa służbowego, psa kontraktowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa 

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

w jednostce wojskowej, lub konia służbowego wycofanego z użycia odbywa się na podstawie normy wyżywienia, 

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

prawidłowego żywienia jednego psa lub konia. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze 

w trakcie odbywania szkolenia przez psa służbowego, psa kontraktowego lub konia służbowego norma ta może zostać 

podwyższona. W przypadku wycofania psa służbowego, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres 

co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, lub konia służbowego wycofanego 

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

3. W przypadku stwierdzenia przez wojskowego lekarza weterynarii konieczności zastosowania w żywieniu 

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

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

lub konia służbowego wycofanego z użycia diety lub karmy leczniczej norma, o której mowa w ust. 2, może zostać 

podwyższona. 

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

w naturze albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt 

wypłaca się co miesiąc z góry. 

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

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

wycofanego z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 136d ust. 7, otrzymują wyżywienie w naturze albo równo-

ważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc 

z góry. 

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

płaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 oraz z 2021 r. poz. 1718 i 1728); 

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

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym lub koniem służbowym innemu opiekunowi, o którym mowa w art. 136m 

ust. 4 albo 5; 

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

7) prawomocnego orzeczenia przepadku zwierzęcia; 

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

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

ustanowiony przez Ministra Obrony Narodowej dysponent środków budżetu państwa właściwy dla jednostki woj-

skowej, na której stanie znajduje się zwierzę. W sprawie wydawania wyżywienia dla psa służbowego, psa kontrak-

towego lub konia służbowego w naturze właściwy jest dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się 

zwierzę. 

Art. 136g. Określony w ustawie dla psa kontraktowego co najmniej pięcioletni okres trwania kontraktu, warunkujący 

nabycie uprawnień w zakresie zapewnienia prawidłowego utrzymania, w tym otrzymywania równoważnika pienięż-

nego w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia, nie ma zastosowania w przypadku, gdy zwierzę 

przed upływem tego okresu zostanie wycofane z użycia w związku z utratą zdrowia lub trwałą utratą sprawności 

użytkowej w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, do którego doszło podczas jego pracy. 

Art. 136h. 1. Opiekę lekarsko-weterynaryjną nad psami służbowymi, psami kontraktowymi, końmi służbowy-

mi, psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co naj-

mniej pięciu lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, oraz końmi służbowymi wycofanymi 

z użycia realizują wojskowi lekarze weterynarii. Wojskowi lekarze weterynarii opiekę tę wykonują w ramach usług 

realizowanych w wojskowych gabinetach weterynaryjnych będących zakładami leczniczymi dla zwierząt, o których 

mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24), w zakresie 

możliwości przypisanych dla gabinetu weterynaryjnego. 
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2. W nagłych przypadkach zagrożenia życia zwierzęcia wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy 

oraz w celu przeprowadzenia diagnostyki i terapii psy służbowe, psy kontraktowe, konie służbowe, psy służbowe 

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

były używane w jednostce wojskowej, oraz konie służbowe wycofane z użycia mogą być kierowane do zakładów 

leczniczych dla zwierząt innych niż zakłady podległe Ministrowi Obrony Narodowej. 

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

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

trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, lub konia służbowego wycofanego z użycia, w tym koszty 

produktów leczniczych, pokrywa się ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. 

W przypadku realizacji profilaktyki i leczenia przez zakład leczniczy dla zwierząt inny niż zakład podległy Ministrowi 

Obrony Narodowej koszty te są pokrywane na podstawie faktury. 

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

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

używany w jednostce wojskowej, lub konia służbowego wycofanego z użycia pokrywa się ze środków budżetu państwa 

będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej na podstawie faktury. 

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

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

Art. 136i. 1. Opiekunowi psa kontraktowego, opiekunowi psa służbowego wycofanego z użycia, opiekunowi 

konia służbowego wycofanego z użycia oraz organizacji, o której mowa w art. 136d ust. 7, zabrania się: 

1) zbywania zwierzęcia; 

2) rozmnażania zwierzęcia; 

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

2. Opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia powiadamia dowódcę jednostki wojskowej, na której stanie 

znajduje się zwierzę, o zamiarze jego zbycia, nie później niż w terminie trzydziestu dni przed planowanym terminem 

zbycia. Siłom Zbrojnym przysługuje prawo pierwokupu psa. 

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

Art. 136j. 1. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) wystąpienia stanu chorobowego uniemożliwiającego dalsze używanie zwierzęcia w Siłach Zbrojnych; 

3) wystąpienia narowów u konia; 

4) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia; 

5) padnięcia zwierzęcia albo konieczności bezzwłocznego jego uśmiercenia na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

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

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

1) dziewiątego roku życia przez psa; 

2) osiemnastego roku życia przez konia. 

3. Psa kontraktowego wycofuje się z użycia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, lub wraz 

z zakończeniem kontraktu. 

4. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje z użycia dowódca jednostki wojskowej, na której stanie 

znajduje się zwierzę. 

Art. 136k. Nadzór nad psami służbowymi, psami kontraktowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofa-

nymi z użycia, psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontrak-

tu były używane w jednostce wojskowej, oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia sprawują dowódca jednostki 

wojskowej, na której stanie znajdują się zwierzęta, oraz wojskowi lekarze weterynarii. 

Art. 136l. 1. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, 

który przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, opiekun konia służ-

bowego 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 dowód tożsamości konia. 
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2. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który 

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

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

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

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

trwającej dłużej niż trzydzieści dni; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

3. Opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu 

był używany w jednostce wojskowej, niezwłocznie powiadamia dowódcę jednostki wojskowej, na której stanie znaj-

duje się zwierzę, o zbyciu zwierzęcia. 

Art. 136m. 1. Psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego 

wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub organizacji, o której mowa w art. 136d ust. 7, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew zakazom, o których mowa 

w art. 136i; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

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

służbowego wycofanego z użycia innemu opiekunowi opiekę nad zwierzęciem sprawuje jednostka wojskowa, na której 

stanie znajduje się zwierzę. 

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

z użycia odbiera dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub osoba przez niego upoważ-

niona. 

4. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego lub opiekuna konia służbowego na stanowisko służ-

bowe niezwiązane z realizacją czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia lub opieką nad zwierzęciem 

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

nowi konia służbowego. 

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

przez opiekuna dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, może wyznaczyć czasowego 

opiekuna psa służbowego lub konia służbowego. Do czasowego opiekuna stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

opiekuna psa służbowego lub konia służbowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia 

zwierzęcia wypłaca się co miesiąc z góry, proporcjonalnie do okresu sprawowania opieki nad psem służbowym lub 

koniem służbowym. 

Art. 136n. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) jednostki organizacyjne właściwe do prowadzenia szkolenia kandydatów na przewodników psów służbowych, 

przewodników psów służbowych i psów służbowych, właścicieli psów kontraktowych i psów kontraktowych 

oraz kandydatów na żołnierzy-jeźdźców, żołnierzy-jeźdźców i koni służbowych, a także rodzaje szkoleń i sposób 

szkolenia, 

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

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

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

podmiot właściwy do nabywania lub pokrywania kosztów tego nabycia oraz sposób prowadzenia ewidencji 

psów służbowych i ewidencji koni służbowych, 

5) tryb pozyskiwania psów kontraktowych oraz sposób prowadzenia ewidencji psów kontraktowych, 

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

7) sposób znakowania zakwalifikowanych do służby psów służbowych, psów kontraktowych i koni służbowych 

oraz wzory dowodu tożsamości psa służbowego, psa kontraktowego oraz dowodu tożsamości konia służbowego, 

8) sposób utrzymania i używania psów służbowych, psów kontraktowych i koni służbowych w Siłach Zbrojnych, 
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9) zakres opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami służbowymi, psami kontraktowymi, końmi służbowymi, 

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

co najmniej pięciu lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, i końmi służbowymi wycofanymi 

z użycia i tryb udzielania zgody na leczenie tych zwierząt w zakładach leczniczych dla zwierząt innych niż zakłady 

podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposób sprawowania nadzoru nad psami służbowymi, psami kon-

traktowymi, końmi służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi wycofa-

nymi z użycia, które przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojsko-

wej, i końmi służbowymi wycofanymi z użycia, 

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

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

11) sposób żywienia, wysokość normy wyżywienia dla psa służbowego, psa kontraktowego i konia służbowego 

oraz normy wyżywienia dla psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, 

który przez okres co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, i konia służ-

bowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również 

wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie zwierząt, 

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

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

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

i konia służbowego wycofanego z użycia, a także sposób ustalania wysokości tego ryczałtu, 

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

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

co najmniej pięciu lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, lub konia służbowego wycofanego 

z użycia, w tym kosztów produktów leczniczych, 

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

15) wzór protokołu odebrania opiekunowi lub organizacji, o której mowa w art. 136d ust. 7, psa służbowego, konia 

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

16) wzory protokołów wycofania psa służbowego i wycofania konia służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z użyciem psa służbowego, psa kon-

traktowego lub konia służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalnego wydatkowania środków finan-

sowych oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierząt jest uzależniona od wagi zwierząt, 

okresu roku oraz warunków realizacji zadań przez te zwierzęta, a także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego 

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

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

Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486) wprowadza się 

następujące zmiany: 

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

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

przewodników psów służbowych i kandydatów na przewodników psów służbowych oraz jeźdźców i kandydatów 

na jeźdźców oraz szkolenia psów służbowych i koni służbowych, sposób i tryb przekazywania psów służbowych 

i koni służbowych między jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej, sposób prowadzenia ewidencji 

psów służbowych i ewidencji koni służbowych oraz sposób i tryb współpracy między jednostkami organiza-

cyjnymi Straży Granicznej w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki nad psami służbo-

wymi i końmi służbowymi;”; 

2) w art. 11 po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu: 

„1e. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 2a lit. a–c, pkt 4, 5–5b, 5d oraz 12 i 13, 

Straż Graniczna może używać psów służbowych lub koni służbowych.”; 

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 przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 7, zapewniające przy-

datność zwierzęcia do użycia go w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 2a lit. a–c, pkt 4, 5–5b, 

5d oraz 12 i 13. 
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2. Psy służbowe i konie służbowe mogą być używane w Straży Granicznej po odbyciu szkolenia, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 7. 

3. Psy służbowe i konie służbowe znajdują się na stanie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, która dokona-

ła zakupu tych zwierząt, o ile Komendant Główny Straży Granicznej nie wskazał innej jednostki organizacyjnej 

Straży Granicznej. 

4. Psy służbowe wycofane z użycia i konie służbowe wycofane z użycia pozostają na stanie jednostki organi-

zacyjnej 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 przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 7; 

2) kandydat na przewodnika – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę psa służbowego i którego wyty-

powano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 9 ust. 7 pkt 7; 

3) jeździec – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę konia służbowego i który ukończył szkolenie, 

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 7; 

4) kandydat na jeźdźca – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę konia służbowego i którego wytypo-

wano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 9 ust. 7 pkt 7; 

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

6) pomocnik przewodnika – funkcjonariusz wykonujący zadania w zakresie opieki nad psem służbowym w przy-

padku, gdy zadań tych nie może wykonywać przewodnik. 

Art. 147y. 1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub opiekunem konia służbowego wycofanego 

z użycia w pierwszej kolejności może być dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację 

woli sprawowania opieki. 

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

wycofanego z użycia może być inny opiekun psa służbowego lub konia służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację 

woli sprawowania opieki. 

3. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony opieku-

nowi, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zwierzę można powierzyć innemu funkcjonariuszowi, emerytowanemu funk-

cjonariuszowi lub funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w Straży Granicznej, który ma ustalone prawo do poli-

cyjnej renty inwalidzkiej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli 

złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad psem 

lub koniem. 

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

lub kandydatów na opiekuna konia służbowego wycofanego z użycia, o których mowa w ust. 2 i 3, kierownik jed-

nostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, przeprowadza postępowanie rekruta-

cyjne. 

5. W ramach postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności są uwzględniane osoby, które zamieszkują 

na terenie działania jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, która przeprowadza to postępowanie. 

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

fanego z użycia opiekunem tego zwierzęcia w pierwszej kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, 

który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania 

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

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

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

Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, albo jednostka organizacyjna Straży Granicznej wskazana 

przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. 
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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 społecz-

nej, 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 pierwsze stosuje się. 

Art. 147z. 1. Opiekun psa służbowego, opiekun konia służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego 

z użycia i opiekun konia służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej „opiekunem”, oraz organizacja, o której mowa 

w art. 147y ust. 9, zapewniają prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szczególności: 

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

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

oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 

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

kresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, z wyłączeniem poddawania konia terminowym szczepieniom i zabiegom pro-

filaktycznym oraz zapewniania możliwości codziennego ruchu. 

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

o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem poddawania konia terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym. 

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

w ust. 1 pkt 2, odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

Art. 147za. 1. Żywienie psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia jest dostosowane do potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warun-

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

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

wycofanego z użycia odbywa się na podstawie normy wyżywienia, którą stanowi dobowa ilość karmy lub paszy, 

artykułów spożywczych oraz dodatków paszowych niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego psa lub konia. 

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania szkolenia przez psa służbowego 

lub konia służbowego norma ta może zostać podwyższona. W przypadku wycofania psa służbowego lub konia 

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

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w żywieniu psa służbowego, 

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

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

4. Opiekun psa służbowego lub konia służbowego otrzymuje wyżywienie dla psa lub konia w naturze albo 

równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc 

z góry. 

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun konia służbowego wycofanego z użycia oraz orga-

nizacja, o której mowa w art. 147y ust. 9, otrzymują równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów 

wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

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

płaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 oraz z 2021 r. poz. 1718 i 1728); 

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

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 
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4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym lub koniem służbowym innemu opiekunowi, o którym mowa w art. 147zg 

ust. 3 albo 4; 

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

7. W sprawach, o których mowa w ust. 3–6, 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. Lecze-

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

z użycia następuje po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której 

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

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

ratowania życia lub zdrowia psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia 

służbowego wycofanego z użycia dopuszcza się możliwość odstąpienia od uzgodnienia zakresu udzielanej pomocy 

z kierownikiem jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub z osobą przez 

niego upoważnioną. 

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

o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy lekarsko-weterynaryjnej kierownika jednostki organizacyjnej 

Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub osobę przez niego upoważnioną. 

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

nego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia, w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budże-

towych 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 albo konieczności bezzwłocznego jego uśmiercenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

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

2. Pies służbowy lub koń służbowy będące po raz pierwszy w trakcie szkolenia w przypadkach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 lub 4, podlegają wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509). W przypad-

kach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają zastosowania przepisy art. 147w ust. 4, art. 147y–147zc 

i art. 147ze–147zg. 

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

1) 9. roku życia przez psa; 

2) 15. roku życia przez konia. 

4. Psa służbowego lub konia służbowego wycofuje z użycia kierownik jednostki organizacyjnej Straży Gra-

nicznej, na której stanie znajduje się zwierzę. 
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Art. 147ze. 1. Nadzór nad psami służbowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia 

oraz końmi służbowymi wycofanymi z użycia sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, 

na której stanie znajdują się zwierzęta. 

2. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia znajduje się na terenie innej 

jednostki organizacyjnej Straży Granicznej niż wymieniona w ust. 1, na wniosek kierownika jednostki organizacyj-

nej Straży Granicznej, na której stanie znajdują się zwierzęta, wsparcie w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem 

sprawowania opieki nad zwierzętami zapewnia kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której terenie 

znajdują się zwierzęta. 

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

sprawowania nadzoru, na żądanie funkcjonariusza lub pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki orga-

nizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie albo terenie znajduje się zwierzę, okazuje zwierzę, a opiekun konia 

okazuje dodatkowo paszport konia. 

2. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 147y ust. 9, niezwłocznie powiadamiają kierownika jednostki 

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

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

Art. 147zg. 1. Psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego 

wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub organizacji, o której mowa w art. 147y ust. 9, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew zakazom, o których mowa 

w art. 147zc; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

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

służbowego wycofanego z użycia innemu opiekunowi opiekę nad zwierzęciem sprawuje jednostka organizacyjna 

Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, albo jednostka organizacyjna Straży Granicznej wskazana 

przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego lub opiekuna konia służbowego na stanowisko służ-

bowe niezwiązane z realizacją czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia lub opieką nad zwierzęciem 

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

służbowego. 

4. W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym lub koniem służbo-

wym przez opiekuna kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na której stanie znajduje się zwierzę, 

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

odpowiednio przepisy dotyczące opiekuna psa służbowego lub konia służbowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie 

kosztów wyżywienia zwierzęcia wypłaca się co miesiąc z góry, proporcjonalnie do okresu sprawowania opieki nad 

psem służbowym lub koniem służbowym. 

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

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego i konia służbowego, 

2) tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych wycofanych z użycia i koni 

służbowych wycofanych z użycia, 

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

4) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służ-

bowych, 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 wyżywie-

nia psa służbowego wycofanego z użycia i konia służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wyso-

kość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie 

zwierzęcia, 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego, konia 

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

7) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbo-

wego, 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 lub końmi służbowymi wyco-

fanymi z użycia, 

9) tryb odbierania psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego 

wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji, o której mowa w art. 147y ust. 9, 

10) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z użyciem psa służbowego lub konia 

służbowego, prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalnego wydatkowania środków finansowych, prawidłowego 

dokumentowania realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierząt 

jest uzależniona od wagi, okresu roku i zadań wykonywanych przez psa służbowego, okresu roku i zadań wykony-

wanych przez konia służbowego, a także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

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

poz. 2207).”. 

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; 

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

systemu ratowniczo-gaśniczego lub podmiotu, 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 przeciwpożaro-

wej, dobrane do użycia w Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między 

osobą fizyczną lub podmiotem, o których mowa powyżej, a jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, 

w której pies jest używany. 

3. Psy mogą być używane w Państwowej Straży Pożarnej po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 124z. 

4. Organizatorem egzaminu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 124z, są wskazane 

przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej szkoły lub ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Psy służbowe wycofane z użycia pozostają na stanie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, 

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

Art. 124p. Opiekunem psa używanego w Państwowej Straży Pożarnej jest odpowiednio: 

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

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

2) w przypadku psa kontraktowego – właściciel psa kontraktowego – strażak, który ukończył szkolenie, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 124z, z którym zawarto kontrakt i od którego jednostka orga-

nizacyjna 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 prze-

pisach 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 dotychcza-

sowy 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 służ-

bowego, 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 zaopatrze-

niu 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 umiejęt-

ności w zakresie opieki nad psem. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia, 

o których mowa w ust. 2 i 3, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znaj-

duje się zwierzę, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. 

5. W ramach postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności są uwzględniane osoby, które zamieszkują 

na terenie działania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, która przeprowadza to postępowanie. 

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

kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodar-

stwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

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

w ust. 1–3 albo 6, opiekę nad zwierzęciem sprawuje jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, na której 

stanie znajduje się zwierzę, albo jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej wskazana przez Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

8. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, albo 

kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej wskazanej przez Komendanta Głównego Państwo-

wej 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 za-

winionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia psa służbowego. 

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

z powodów, o których mowa w art. 124y ust. 1 pkt 1 lub 2. Do organizacji, o której mowa w ust. 9, zdanie pierwsze 

stosuje się. 

Art. 124r. Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego, 

opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany 

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

zwierzęcia obejmujące w szczególności: 

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

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

oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 

Art. 124s. 1. Żywienie psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kon-

traktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej 

Straży Pożarnej, jest dostosowane do potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycz-

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

wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Po-

żarnej, odbywa się na podstawie normy wyżywienia, którą stanowi dobowa ilość karmy i artykułów spożywczych, 

niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego psa. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i od-

żywcze w trakcie odbywania szkolenia przez psa służbowego lub psa kontraktowego norma ta może zostać podwyż-

szona. W przypadku wycofania z użycia psa służbowego lub wycofania z użycia psa kontraktowego, który przez 

okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, norma ta jest zmniejszana 

w związku ze zmniejszonym wysiłkiem fizycznym zwierzęcia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w żywieniu psa służbowego, 

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

okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, diety lub karmy leczniczej 

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

4. Opiekun psa służbowego lub opiekun psa kontraktowego otrzymuje wyżywienie dla psa w naturze albo 

równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc 

z góry. 

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

przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, oraz organizacja, o której 

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

zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry. 

6. Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego, opie-

kun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany 

w Państwowej Straży Pożarnej, oraz organizacja, o której mowa w art. 124q ust. 9, są obowiązani do proporcjonal-

nego zwrotu wypłaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 oraz z 2021 r. poz. 1718 i 1728); 

2) odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, o którym mowa w art. 124y ust. 1; 

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym innemu opiekunowi, o którym mowa w art. 124y ust. 3 albo 4. 

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

Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, a w przypadku psa kontraktowego wycofanego z użycia, który 

przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej – kierownik jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której pies był używany. 

Art. 124t. 1. Psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego 

wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Po-

żarnej, poddaje się zabiegom profilaktycznym i leczeniu według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie psa służbo-

wego, psa służbowego wycofanego z użycia i psa kontraktowego następuje po uprzednim uzgodnieniu z kierowni-

kiem jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub z osobą przez 

niego upoważnioną, a leczenie psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania 

kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej – po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej 

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

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

ratowania życia lub zdrowia psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kon-

traktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej 

Straży Pożarnej, dopuszcza się możliwość odstąpienia od uzgodnienia zakresu udzielanej pomocy z kierownikiem 

jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w ust. 1, lub z osobą przez niego upoważnioną. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłej, wymagającej udzielenia natychmiastowej pomocy lekarsko-

-weterynaryjnej w celu ratowania życia lub zdrowia psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kon-

traktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był 

używany w Państwowej Straży Pożarnej, należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji i zakresie udzie-

lonej pomocy kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w ust. 1, lub osobę 

przez niego upoważnioną. 

4. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa 

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

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

Straży Pożarnej na podstawie faktury. 
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5. Koszt utylizacji zwłok psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kon-

traktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej 

Straży Pożarnej, pokrywa się ze środków budżetowych Państwowej Straży Pożarnej na podstawie faktury. 

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

Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, a w przypadku psa kontraktowego wycofanego z użycia, który 

przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej – kierownik jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której pies był używany. 

Art. 124u. Opiekunowi psa służbowego, opiekunowi psa służbowego wycofanego z użycia, opiekunowi psa 

kontraktowego oraz organizacji, o której mowa w art. 124q ust. 9, zabrania się: 

1) zbywania zwierzęcia; 

2) rozmnażania zwierzęcia; 

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

Art. 124v. 1. Psa służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; 

3) padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

4) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia; 

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

2. Pies służbowy będący po raz pierwszy w trakcie szkolenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

lub 4, podlega wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509). W przypadkach, o których mowa 

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

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

4. Psa służbowego wycofuje z użycia kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której 

stanie znajduje się zwierzę. 

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

umowy cywilnoprawnej. 

Art. 124w. 1. Nadzór nad psami służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia i psami kontraktowymi 

sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajdują się zwierzęta. 

Nadzór nad psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były 

używane w Państwowej Straży Pożarnej, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, 

w której psy były używane. 

2. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub pies kontraktowy wycofany z użycia, który przez okres co naj-

mniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, znajduje się na terenie innej jednostki or-

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

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

realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki nad zwierzętami zapewnia kierownik jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej, na której terenie znajdują się zwierzęta. 

Art. 124x. 1. Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontrakto-

wego, opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był 

używany w Państwowej Straży Pożarnej, i przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 124q ust. 9, w celu 

umożliwienia sprawowania nadzoru, na żądanie strażaka lub pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie albo terenie znajduje się pies lub w której pies był uży-

wany, okazuje zwierzę. 

2. Opiekun psa służbowego lub opiekun psa kontraktowego niezwłocznie powiadamia kierownika jednostki 

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

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

trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono w obiekcie należącym do tej jednostki organizacyjnej Pań-

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

przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, oraz organizacja, 

o której mowa w art. 124q ust. 9, niezwłocznie powiadamiają kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

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

zwierzę było używane, o: 

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

trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono w obiekcie należącym do tej jednostki organizacyjnej Pań-

stwowej 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 obowiązku opieki nad psem lub postępowania wbrew zakazom, o których mowa 

w art. 124u; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad psem. 

2. Do czasu powierzenia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia innemu opiekunowi opiekę 

nad zwierzęciem sprawuje jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, 

albo jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej wskazana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego na stanowisko służbowe niezwiązane z realizacją 

czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia opieka nad tym psem może zostać powierzona innemu 

opiekunowi psa służbowego. 

4. W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym przez opiekuna kie-

rownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, może wyznaczyć 

czasowego opiekuna psa służbowego. Do czasowego opiekuna stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące opiekuna 

psa służbowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia wypłaca się co miesiąc 

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

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

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

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

3) specjalności ratownicze psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej, 

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

5) kwalifikacje egzaminatorów, tryb egzaminowania psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej i ich opie-

kunów oraz testowania psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej, 

6) tryb pozyskiwania psów służbowych i psów kontraktowych, 

7) tryb przydzielania 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, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służ-

bowych, psów służbowych wycofanych z użycia, psów kontraktowych i psów kontraktowych wycofanych 

z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej, 

11) sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego i psa kontraktowego oraz normy wyżywienia 

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

5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, w tym maksymalną wysokość normy 

w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie psa, 

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

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

okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, 
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13) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbo-

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

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

14) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad 

psami służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi i psami kontraktowymi 

wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży 

Pożarnej, 

15) tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji, o której 

mowa w art. 124q ust. 9, 

16) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z użyciem zwierzęcia, prawidłowej 

opieki nad zwierzęciem, racjonalnego wydatkowania środków finansowych, prawidłowego dokumentowania reali-

zowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia jest uzależniona od wagi, 

okresu roku i zadań wykonywanych przez psa służbowego, a także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego 

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

pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 oraz z 2021 r. poz. 1718) 

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 2021 r. poz. 1064) wprowadza się następujące 

zmiany: 

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

„3a) określenie kryteriów zdrowotnych i użytkowych doboru, w tym cech przydatności, psów w Służbie Więziennej 

oraz sposobów ich używania;”; 

2) w art. 18 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „psów specjalnych” zastępuje się wyrazami „psów służbowych”; 

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

„Art. 18a. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 5 i 6, Służba Więzienna może używać 

psów służbowych.”; 

4) w art. 19 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 bez-

pośredniego i broni palnej psy służbowe mogą być użyte w wyznaczonych rejonach jednostki organizacyjnej, 

o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, zorganizowanej na zasadach określonych w art. 70 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. 

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

przed nieuprawnionym wejściem.”; 

5) w art. 208 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) opiece nad psem służbowym,”; 

6) użyte w art. 208a w ust. 2 w pkt 1, w pkt 2 dwukrotnie, w ust. 3 oraz w ust. 4 w pkt 1–3, w różnej liczbie i różnym 

przypadku, wyrazy „pies specjalny lub służbowy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazami „pies służbowy”; 

7) po rozdziale 21 dodaje się rozdział 21a w brzmieniu: 

„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 przepisach wydanych na podstawie 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. 
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2. Psy służbowe mogą być używane w Służbie Więziennej po odbyciu tresury. 

3. Dyrektor Generalny określi, w drodze zarządzenia, program tresury oraz normy należności sprzętu do tresury. 

4. Psy służbowe i psy służbowe wycofane z użycia znajdują się na stanie jednostki organizacyjnej Służby Wię-

ziennej, która dokonała zakupu tego zwierzęcia, o ile Dyrektor Generalny nie wskazał innej jednostki organizacyjnej 

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 wyty-

powano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie specjalistyczne. 

2. Dyrektor Generalny określi, w drodze zarządzenia, program szkolenia specjalistycznego, o którym mowa 

w ust. 1. 

Art. 264c. 1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być dotychczasowy 

opiekun tego zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. 

2. W następnej kolejności opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia może być inny opiekun psa służ-

bowego, 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 rozumie-

niu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralne-

go Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli złoży pisemną deklarację woli 

sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad psem. 

4. W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia opiekunem tego zwierzęcia w pierwszej 

kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodar-

stwo 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 jednostka organizacyjna Służby Więziennej, na której stanie znajduje się 

zwierzę, albo jednostka organizacyjna Służby Więziennej wskazana przez Dyrektora Generalnego. 

6. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej albo kierownik jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej wskazanej przez Dyrektora Generalnego wyznacza opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia, który 

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

7. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej albo kierownik jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej wskazanej przez Dyrektora Generalnego może powierzyć opiekę nad psem służbowym wycofanym 

z użycia, który nie został powierzony osobom, o których mowa w ust. 1–4, organizacji społecznej, której statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt. 

8. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać osoba, która w następstwie swojego za-

winionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia psa służbowego. 

9. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać opiekun, któremu odebrano zwierzę 

z powodów, o których mowa w art. 264k ust. 1 pkt 1 lub 2. Do organizacji, o której mowa w ust. 7, zdanie pierwsze 

stosuje się. 

Art. 264d. Opiekun psa służbowego lub opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej „opiekunem”, 

oraz organizacja, o której mowa w art. 264c ust. 7, zapewniają prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące 

w szczególności: 

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

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

oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 
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Art. 264e. 1. Żywienie psa służbowego i psa służbowego wycofanego z użycia jest dostosowane do potrzeb jego 

organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego 

lub wskazań lekarza weterynarii. 

2. Żywienie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia odbywa się na podstawie normy wy-

żywienia, którą stanowi dobowa ilość karmy i artykułów spożywczych, niezbędnych do prawidłowego żywienia jed-

nego psa. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania szkolenia przez 

psa służbowego norma ta może zostać podwyższona. W przypadku wycofania psa służbowego z użycia norma ta jest 

zmniejszana w związku ze zmniejszonym wysiłkiem fizycznym zwierzęcia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w żywieniu psa służbowego 

oraz psa służbowego wycofanego z użycia diety lub karmy leczniczej norma, o której mowa w ust. 2, może zostać 

podwyższona. 

4. Opiekun psa służbowego otrzymuje wyżywienie dla psa w naturze albo równoważnik pieniężny w formie 

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

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 264c ust. 7, otrzymują 

równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc 

z góry. 

6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 264c ust. 7, są obowiązani do proporcjonalnego zwrotu wy-

płaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia zwierzęcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 oraz z 2021 r. poz. 1718 i 1728); 

2) odebrania zwierzęcia, o którym mowa w art. 264k ust. 1; 

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) powierzenia opieki nad zwierzęciem innemu opiekunowi, o którym mowa w art. 264k ust. 3 albo 4; 

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

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

na której stanie znajduje się zwierzę. W przypadku odbywania szkolenia przez psa służbowego w jednostce organi-

zacyjnej Służby Więziennej wyznaczonej przez Dyrektora Generalnego do szkolenia psów służbowych, wyżywienie 

w naturze dla psa służbowego zapewnia kierownik tej jednostki organizacyjnej. 

Art. 264f. 1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia poddaje się zabiegom profilaktycznym 

i leczeniu według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia 

następuje po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie 

znajduje się zwierzę, lub z osobą przez niego upoważnioną. 

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

ratowania życia lub zdrowia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia dopuszcza się możliwość od-

stąpienia od uzgodnienia zakresu udzielanej pomocy z kierownikiem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na 

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

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

o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy lekarsko-weterynaryjnej kierownika jednostki organizacyjnej 

Służby Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub osobę przez niego upoważnioną. 

4. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, 

w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych Służby Więziennej na podstawie faktury. 

5. Koszt utylizacji zwłok psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia pokrywa się ze środków 

budżetowych Służby Więziennej na podstawie faktury. 

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

na której stanie znajduje się zwierzę. W przypadku odbywania szkolenia przez psa służbowego w jednostce organi-

zacyjnej Służby Więziennej wyznaczonej przez Dyrektora Generalnego do szkolenia psów służbowych, właściwy 

w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, jest kierownik tej jednostki organizacyjnej. 

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. 
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Art. 264h. 1. Psa służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; 

3) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia; 

4) padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

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

2. Pies służbowy będący po raz pierwszy w trakcie szkolenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

lub 3, podlega wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509). W przypadkach, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, nie mają zastosowania przepisy art. 264a ust. 4, 264c–264g i art. 264i–264k. 

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

4. Psa służbowego wycofuje z użycia kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie 

znajduje się zwierzę. 

Art. 264i. 1. Nadzór nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia sprawuje kierownik 

jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę. 

2. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia znajduje się na terenie innej jednostki organizacyjnej Służby Więzien-

nej niż wymieniona w ust. 1, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie 

znajdują się zwierzęta, wsparcie w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki nad zwierzętami za-

pewnia kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której terenie znajdują się zwierzęta. 

Art. 264j. 1. Opiekun i przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 264c ust. 7, w celu umożliwienia 

sprawowania nadzoru, na żądanie funkcjonariusza Służby Więziennej wyznaczonego przez kierownika jednostki 

organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie lub terenie znajduje się zwierzę, okazuje zwierzę. 

2. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 264c ust. 7, niezwłocznie powiadamiają kierownika jednostki 

organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę, o: 

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

trwającej dłużej niż 30 dni; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

Art. 264k. 1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub organizacji, 

o której mowa w art. 264c ust. 7, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew zakazom, o których mowa 

w art. 264g; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

2. Do czasu powierzenia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia innemu opiekunowi opiekę 

nad zwierzęciem sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się zwie-

rzę, albo jednostka organizacyjna Służby Więziennej wskazana przez Dyrektora Generalnego. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego na inne stanowisko służbowe niezwiązane z realizacją 

czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia opieka nad tym psem może zostać powierzona innemu 

opiekunowi psa służbowego. 

4. W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym przez opiekuna kierow-

nik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której stanie znajduje się zwierzę, może wyznaczyć czasowego 

opiekuna psa służbowego. Do czasowego opiekuna stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące opiekuna psa służ-

bowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia wypłaca się co miesiąc z góry, pro-

porcjonalnie do okresu sprawowania opieki nad psem służbowym. 

Art. 264l. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego, 

2) tryb wycofywania psa służbowego z użycia, 
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3) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służ-

bowych i psów służbowych wycofanych z użycia, 

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

służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak 

również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 

5) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa 

służbowego wycofanego z użycia, 

6) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbo-

wego 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 potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z użyciem psa służbowego, prawid-

łowej opieki nad zwierzęciem, racjonalnego wydatkowania środków finansowych, prawidłowego dokumentowania 

realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia jest uzależniona 

od wagi, okresu roku i zadań wykonywanych przez psa służbowego, a także że nie może ona przekroczyć 

1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

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

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 zdrowotnych i użytkowych doboru psów do realizacji zadań SOP, sposobu szkolenia 

przewodników psów służbowych, kandydatów na przewodników psów służbowych i szkolenia psów służbo-

wych oraz sposób prowadzenia ewidencji psów służbowych;”; 

2) w art. 19 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W celu realizacji zadań, 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 przepisach wydanych na podstawie 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 przepisach wydanych 

na podstawie 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 przepisach wydanych na podstawie art. 14 pkt 3a; 

2) kandydat na przewodnika – funkcjonariusz, któremu przydzielono pod opiekę psa służbowego i którego wyty-

powano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 14 pkt 3a. 

Art. 245c. 1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być dotychcza-

sowy 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 służ-

bowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. 
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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 Anty-

korupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

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

opieki oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad psem. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia, 

o których mowa w ust. 2 i 3, Komendant SOP przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. 

5. W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia opiekunem tego zwierzęcia w pierwszej 

kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodar-

stwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku gdy pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony osobom, o których mowa 

w ust. 1–3 i 5, opiekę nad tym psem sprawuje SOP. Komendant SOP wyznacza opiekuna psa służbowego wycofane-

go z użycia. 

7. Komendant SOP może powierzyć opiekę nad psem służbowym wycofanym z użycia organizacji społecznej, 

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

8. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać osoba, która w następstwie swojego za-

winionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia psa służbowego. 

9. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać opiekun, któremu odebrano zwierzę 

z powodów, o których mowa w art. 245k ust. 1 pkt 1 lub 2. Do organizacji, o której mowa w ust. 7, zdanie pierwsze 

stosuje się. 

Art. 245d. Opiekun psa służbowego oraz opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej „opieku-

nem”, oraz organizacja, o której mowa w art. 245c ust. 7, zapewniają prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące 

w szczególności: 

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

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

oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 

Art. 245e. 1. Żywienie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia jest dostosowane do potrzeb 

jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycz-

nego lub wskazań lekarza weterynarii. 

2. Żywienie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia odbywa się na podstawie normy wy-

żywienia, którą stanowi dobowa ilość karmy i artykułów spożywczych, niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego 

psa. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania szkolenia przez psa 

służbowego norma ta może zostać podwyższona. W przypadku wycofania psa służbowego z użycia norma ta jest 

zmniejszana w związku ze zmniejszonym wysiłkiem fizycznym zwierzęcia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w żywieniu psa służbowego 

lub psa służbowego wycofanego z użycia diety lub karmy leczniczej norma, o której mowa w ust. 2, może zostać 

podwyższona. 

4. Opiekun psa służbowego otrzymuje wyżywienie dla psa w naturze albo równoważnik pieniężny w formie 

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

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 245c ust. 7, otrzymują 

równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc 

z góry. 

6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 245c ust. 7, są obowiązani do proporcjonalnego zwrotu wy-

płaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 oraz z 2021 r. poz. 1718 i 1728); 

2) odebrania zwierzęcia, o którym mowa w art. 245k ust. 1; 
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3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym innemu opiekunowi, o którym mowa w art. 245k ust. 3 albo 4; 

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

7. W sprawach, o których mowa w ust. 3–6, właściwy jest Komendant SOP. 

Art. 245f. 1. Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia poddaje się zabiegom profilaktycznym 

i leczeniu według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia 

następuje po uprzednim uzgodnieniu z Komendantem SOP lub z osobą przez niego upoważnioną. 

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

ratowania życia lub zdrowia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia dopuszcza się możliwość od-

stąpienia od uzgodnienia zakresu udzielanej pomocy z Komendantem SOP lub z osobą przez niego upoważnioną. 

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

o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy lekarsko-weterynaryjnej Komendanta SOP lub osobę przez niego 

upoważnioną. 

4. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia, 

w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych SOP na podstawie faktury. 

5. Koszt utylizacji zwłok psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia pokrywa się ze środków 

budżetowych SOP na podstawie faktury. 

6. W sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwy jest Komendant SOP. 

Art. 245g. Opiekunowi oraz organizacji, o której mowa w art. 245c ust. 7, zabrania się: 

1) zbywania zwierzęcia; 

2) rozmnażania zwierzęcia; 

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 

Art. 245h. 1. Psa służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; 

3) padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

4) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia; 

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

2. Pies służbowy będący po raz pierwszy w trakcie szkolenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

lub 4, podlega wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509). W przypadkach, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, nie mają zastosowania przepisy art. 245a ust. 3, art. 245c–245g i art. 245i–245k. 

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

4. Psa służbowego wycofuje z użycia Komendant SOP. 

Art. 245i. Nadzór nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia sprawuje Komendant SOP. 

Art. 245j. 1. Opiekun i przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 245c ust. 7, w celu umożliwienia 

sprawowania nadzoru, na żądanie funkcjonariusza lub pracownika SOP wyznaczonego przez Komendanta SOP, 

okazuje zwierzę. 

2. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 245c ust. 7, niezwłocznie powiadamiają Komendanta SOP o: 

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

trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono w obiekcie należącym do SOP; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 
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Art. 245k. 1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub organizacji, 

o której mowa w art. 245c ust. 7, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania zwierzęcia; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew zakazom, o których mowa 

w art. 245g; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

2. Do czasu powierzenia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia innemu opiekunowi opiekę 

nad zwierzęciem sprawuje SOP. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego na inne stanowisko służbowe niezwiązane z realizacją 

czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia opieka nad tym psem może zostać powierzona innemu 

opiekunowi psa służbowego. 

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

Komendant SOP może wyznaczyć czasowego opiekuna psa służbowego. Do czasowego opiekuna stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące opiekuna psa służbowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie kosztów wy-

żywienia zwierzęcia wypłaca się co miesiąc z góry, proporcjonalnie do okresu sprawowania opieki nad psem 

służbowym. 

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

1) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego, 

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

3) tryb wycofywania z użycia psa służbowego, 

4) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służbo-

wych oraz psów służbowych wycofanych z użycia, 

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

służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak 

również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 

6) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa 

służbowego wycofanego z użycia, 

7) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbo-

wego lub psa służbowego wycofanego z użycia, 

8) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad 

psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia, 

9) tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji, o której 

mowa w art. 245c ust. 7, 

10) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z użyciem psa służbowego, prawid-

łowej opieki nad zwierzęciem, racjonalnego wydatkowania środków finansowych, prawidłowego dokumentowania 

realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia jest uzależniona 

od wagi, okresu roku i zadań wykonywanych przez psa służbowego, a także że nie może ona przekroczyć 

1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

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

Art. 8. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940) wprowadza się 

następujące zmiany: 

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

„Art. 11a. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, Straż Marszałkowska może 

używać psów służbowych. 

2. Komendant Straży Marszałkowskiej określi kryteria zdrowotne i użytkowe doboru psów do realizacji zadań 

Straży Marszałkowskiej, sposób szkolenia przewodników psów służbowych oraz kandydatów na przewodników, 

sposób szkolenia psów służbowych, a także sposób prowadzenia ewidencji psów służbowych.”; 
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2) po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu: 

„Rozdział 8a 

Psy służbowe 

Art. 140a. 1. Do użycia w Straży Marszałkowskiej psy dobiera się w taki sposób, aby spełniały kryteria zdro-

wotne i użytkowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11a ust. 2, zapewniające przydatność 

zwierzęcia do użycia w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 6. 

2. Psy służbowe mogą być używane w Straży Marszałkowskiej po odbyciu szkolenia, o którym mowa w prze-

pisach wydanych na podstawie art. 11a ust. 2. 

3. Psy służbowe i psy służbowe wycofane z użycia znajdują się na stanie Straży Marszałkowskiej. 

Art. 140b. Opiekunem psa służbowego jest odpowiednio: 

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

i który ukończył szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11a ust. 2; 

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

służbowego i którego wytypowano lub skierowano po raz pierwszy na szkolenie, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11a ust. 2. 

Art. 140c. 1. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być dotychczasowy 

opiekun tego psa, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. 

2. W następnej kolejności opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia może być inny opiekun psa służ-

bowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. 

3. Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony opiekunowi, o którym mowa w ust. 1 albo 2, 

zwierzę można powierzyć innemu funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, emerytowanemu funkcjonariuszowi 

Straży Marszałkowskiej lub funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w Straży Marszałkowskiej, który ma ustalone 

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

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Woj-

skowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszał-

kowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz 

ich rodzin, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 

opieki nad psem. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia, 

o których mowa w ust. 2 i 3, Komendant Straży Marszałkowskiej przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. 

5. W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia opiekunem tego zwierzęcia w pierwszej 

kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodar-

stwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku gdy pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony osobom, o których mowa 

w ust. 1–3 i 5, opiekę nad tym psem sprawuje Straż Marszałkowska. Komendant Straży Marszałkowskiej wyznacza 

opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia. 

7. Komendant Straży Marszałkowskiej może powierzyć opiekę nad psem służbowym wycofanym z użycia 

organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

8. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać osoba, która w następstwie swojego 

zawinionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia psa służbowego. 

9. Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać opiekun, któremu odebrano zwierzę 

z powodów, o których mowa w art. 140k ust. 1 pkt 1 lub 2. Do organizacji, o której mowa w ust. 7, zdanie pierwsze 

stosuje się. 

Art. 140d. Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, zwani dalej „opiekunem”, 

oraz organizacja, o której mowa w art. 140c ust. 7, zapewniają prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szcze-

gólności: 

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

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

oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu; 

3) pielęgnację i utrzymanie w czystości; 

4) warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych. 
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Art. 140e. 1. Żywienie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia jest dostosowane do potrzeb 

jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycz-

nego lub wskazań lekarza weterynarii. 

2. Żywienie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia odbywa się na podstawie normy 

wyżywienia, którą stanowi dobowa ilość karmy i artykułów spożywczych, niezbędnych do prawidłowego żywienia 

jednego psa. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania szkolenia przez 

psa służbowego norma ta może zostać podwyższona. W przypadku wycofania psa służbowego z użycia norma ta jest 

zmniejszana w związku ze zmniejszonym wysiłkiem fizycznym zwierzęcia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w żywieniu psa służbowego 

lub psa służbowego wycofanego z użycia diety lub karmy leczniczej norma, o której mowa w ust. 2, może zostać 

podwyższona. 

4. Opiekun psa służbowego otrzymuje wyżywienie dla psa w naturze albo równoważnik w formie ryczałtu na 

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

5. Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja, o której mowa w art. 140c ust. 7, otrzymują 

równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc 

z góry. 

6. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 140c ust. 7, są obowiązani do proporcjonalnego zwrotu wy-

płaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia w przypadku: 

1) padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 oraz z 2021 r. poz. 1718 i 1728); 

2) odebrania zwierzęcia, o którym mowa w art. 140k ust. 1; 

3) utraty lub zaginięcia zwierzęcia; 

4) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem; 

5) powierzenia opieki nad psem służbowym innemu opiekunowi, o którym mowa w art. 140k ust. 3 i 4; 

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

7. W sprawach, o których mowa w ust. 3–6, właściwy jest Komendant Straży Marszałkowskiej. 

Art. 140f. 1. Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia poddaje się zabiegom profilaktycznym 

i leczeniu według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia 

następuje po uprzednim uzgodnieniu z Komendantem Straży Marszałkowskiej lub osobą przez niego upoważnioną. 

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

ratowania życia lub zdrowia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia dopuszcza się możliwość od-

stąpienia od uzgodnienia zakresu udzielanej pomocy lekarsko-weterynaryjnej z Komendantem Straży Marszałkowskiej 

lub osobą przez niego upoważnioną. 

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

o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy lekarsko-weterynaryjnej Komendanta Straży Marszałkowskiej lub 

osobę przez niego upoważnioną. 

4. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia, 

w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych Kancelarii Sejmu na podstawie faktury. 

5. Koszt utylizacji zwłok psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia pokrywa się ze środków 

budżetowych Kancelarii Sejmu na podstawie faktury. 

6. W sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwy jest Komendant Straży Marszałkowskiej. 

Art. 140g. Opiekunowi oraz organizacji, o której mowa w art. 140c ust. 7, zabrania się: 

1) zbywania zwierzęcia; 

2) rozmnażania zwierzęcia; 

3) wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych. 
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Art. 140h. 1. Psa służbowego wycofuje się z użycia w przypadku: 

1) trwałej utraty sprawności użytkowej; 

2) wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy; 

3) padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt; 

4) braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia; 

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

2. Pies służbowy będący po raz pierwszy w trakcie szkolenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

lub 4, podlega wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509). W przypadkach, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, nie mają zastosowania przepisy art. 140a ust. 3, art. 140c–140g i art. 140i–140k. 

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

4. Psa służbowego wycofuje z użycia Komendant Straży Marszałkowskiej. 

Art. 140i. Nadzór nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia sprawuje Komendant 

Straży Marszałkowskiej. 

Art. 140j. 1. Opiekun i przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 140c ust. 7, w celu umożliwienia 

sprawowania nadzoru na żądanie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej wyznaczonego przez Komendanta Straży 

Marszałkowskiej, okazują zwierzę. 

2. Opiekun oraz organizacja, o której mowa w art. 140c ust. 7, niezwłocznie powiadamiają Komendanta Straży 

Marszałkowskiej o: 

1) zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia lub zmianie miejsca przebywania zwierzęcia trwa-

jącej dłużej niż 30 dni; 

2) padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń. 

Art. 140k. 1. Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub organizacji, 

o której mowa w art. 140c ust. 7, w przypadku: 

1) stwierdzenia zaniedbania psa służbowego; 

2) niewywiązywania się z obowiązku opieki nad zwierzęciem lub postępowania wbrew zakazom, o których mowa 

w art. 140g; 

3) rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem. 

2. Do czasu powierzenia psa służbowego innemu opiekunowi opiekę nad zwierzęciem sprawuje Straż Mar-

szałkowska. 

3. W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego na stanowisko służbowe niezwiązane z realizacją 

czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia opieka nad tym psem może zostać powierzona innemu 

opiekunowi psa służbowego. 

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

Komendant Straży Marszałkowskiej może wyznaczyć czasowego opiekuna psa służbowego. Do czasowego 

opiekuna stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące opiekuna psa służbowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na 

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

opieki nad psem służbowym. 

Art. 140l. Marszałek Sejmu określi, w drodze zarządzenia: 

1) tryb pozyskiwania psów służbowych, 

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

3) tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego, 

4) tryb wycofywania z użycia psa służbowego, 

5) sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służ-

bowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia, 

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

służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak 

również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia, 
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7) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa 

służbowego wycofanego z użycia, 

8) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbo-

wego lub psa służbowego wycofanego z użycia, 

9) sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad 

psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia, 

10) tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji, o której 

mowa w art. 140c ust. 7, 

11) wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z użyciem psa służbowego, prawid-

łowej opieki nad zwierzęciem, racjonalnego wydatkowania środków finansowych, prawidłowego dokumentowania 

realizowanych czynności, oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia jest uzależnio-

na od wagi, okresu roku i zadań wykonywanych przez psa służbowego, a także że nie może ona przekroczyć 

1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

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

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmie-

niu 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, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 10. 1. Jeżeli jest to uzasadnione dobrem psów służbowych lub koni służbowych wycofanych z użycia w Policji, 

Komendant Główny Policji, na wniosek osoby albo organizacji 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 

ustawy zmienianej w art. 1. 

2. W przypadku przyznania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 145o, 

art. 145p, art. 145q, art. 145t i art. 145u ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 11. 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 organiza-

cyjnej Straży Granicznej właściwego w sprawach, o których mowa w art. 147zb, art. 147ze i art. 147zf ustawy zmienianej 

w art. 3. 

2. W przypadku przyznania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 147z, 

art. 147za, art. 147zb, art. 147ze i art. 147zf ustawy zmienianej w art. 3. 

Art. 12. 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 

ustawy zmienianej w art. 4. 

2. W przypadku przyznania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 124r, 

art.124s, art. 124t, art. 124w i art. 124x ustawy zmienianej w art. 4. 

Art. 13. 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 art. 264d, 

art. 264e, art. 264f, art. 264i i art. 264j ustawy zmienianej w art. 6. 
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Art. 14. 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 wspar-

ciem 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 art. 245d, 

art. 245e, art. 245f, art. 245i i art. 245j ustawy zmienianej w art. 7. 

Art. 15. 1. Jeżeli jest to uzasadnione dobrem psów służbowych wycofanych z użycia w Straży Marszałkowskiej, 

Komendant Straży Marszałkowskiej, na wniosek osoby albo organizacji, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, którym przekazano zwierzę po wycofaniu z użycia w Straży Marszałkowskiej przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, może objąć te zwierzęta takim samym wsparciem, jak zwierzęta wycofane z użycia w Straży Marszał-

kowskiej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. W przypadku przyznania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 140d, 

art. 140e, art. 140f, art. 140i oraz art. 140j ustawy zmienianej w art. 8. 

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 




