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Odpowiedź na interpelację nr 31523

Odp. MSWiA na interpelację nr 31523 Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika w sprawie sytuacji
psów służących w formacjach mundurowych

W załączeniu przekazuję odpowiedź MSWiA na interpelację nr 31523 Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika 
Wójcika w sprawie sytuacji psów służących w formacjach mundurowych.
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BMP-0713-2-51/2019/MJ

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 31523 Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika w sprawie sytuacji 

psów służących w formacjach mundurowych, informuję, że aktualnie w Policji służy 955 psów, 

w Straży Granicznej - 260, a w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) - 34 (w tym 14 psów służbowych 

należących do PSP oraz 20 psów kontraktowych, które mają swoich przewodników).

Dane dotyczące wysokości środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie i szkolenie 

psów w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2015-2018 prezentuje 

poniższa tabela.

Koszty w zł ponoszone na utrzymanie i szkolenia psów w latach 2015-2018 
przez Policję, Straż Graniczną i Państwową Straż Pożarną

Policja
(Komendy Wojewódzkie/Stołeczna Policji)Rok Straż Graniczna Państwowa Straż Pożarna

2015 4 875 435,06 2 083 816 188 110

2016 4 880 402,96 2 253 298 181597

2017 4 800 846,20 2 760 405 146 886

2018 4 904 395,54 2 757 742 171183

Z kolei szacunkowe koszty wyszkolenia i utrzymania psów (obejmujące jedynie pozycje 

dotyczące bieżących wydatków rzeczowych oraz delegacji służbowych związanych z atestacją psów) 

w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w latach 2015-2018 kształtowały się następująco: 

w 2015 roku - 1 092 667,55 zł, w 2016 roku - 1 004 000,33 zł, w 2017 roku - 950 011,23 zł, 

a w 2018 roku - 907 735,01 zł.

W 2019 roku na utrzymanie i szkolenie psów służbowych w Straży Granicznej zaplanowano 

kwotę w wysokości 2 263 580 zł, w Państwowej Straży Pożarnej - 181 040 zł, a w Policji - 

4 538 858,77 zł. Natomiast szacunkowe koszty wyszkolenia i utrzymania psów w Centrum Szkolenia 

Policji w Legionowie wraz z prognozowanymi wydatkami związanymi z atestacją psów na 2019 rok 

kształtować się będą na poziomie około 927 000 zł.

Formacje podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji starają się zapewnić 

jak najlepsze warunki psom po wycofaniu ze służby, dlatego też w pierwszej kolejności trafiają 

one pod opiekę dotychczasowych opiekunów. Obecnie, w Straży Granicznej pod opieką 

przewodników psów służbowych znajduje się 46 psów wycofanych ze służby. Natomiast dane 

dotyczące takich zwierząt nie są gromadzone przez Policję, dlatego nie jest możliwe wskazanie 

ile zwierząt aktualnie przebywa pod opieką swoich przewodników. Psy po wycofaniu ze służby
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w Policji i w Straży Granicznej nie należą już do tych formacji i brak jest podstaw formalno-prawnych 

do ich finansowania z budżetów służb.

Jedynie w PSP pies wycofany ze służby i przekazany jego przewodnikowi otrzymuje wyżywienie 

w naturze, zgodnie z normami wyżywienia ustalanymi dla grup wiekowych psów ratowniczych, 

określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 

2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych1.

Zakres obowiązków związanych z partycypowaniem właściwego kierownika jednostki 

organizacyjnej PSP w udokumentowanych kosztach utrzymania i leczenia, a także wymóg 

zapewnienia przez niego dożywotniej opieki zwierzęciu2, zostały określone w załączniku nr 9 

dokumentu pn. „Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w krajowym systemie 

ratowniczo-gaśniczym". Komenda Główna PSP przekazała, że obecnie jednostki organizacyjne PSP 

zaopatrują dwa psy ratownicze, które zostały wycofane ze służby i pozostają pod opieką 

dotychczasowych przewodników. Łączne koszty ich utrzymania (wyżywienie i opieka weterynaryjna) 

od stycznia 2018 roku do kwietnia 2019 roku wyniosły 9005 zł.

Na etapie prac parlamentarnych pozostaje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych 

i Administracji pozytywnie oceniają zawarty w nim art. 18a w brzmieniu: „opiekunowi zwierzęcia 

wykorzystywanego do celów specjalnych, które na mocy decyzji właściwego organu zostało 

wycofane ze służby, przysługuje miesięczne świadczenie na jego utrzymanie, wypłacane do czasu 

zgonu zwierzęcia. Minister właściwy do spraw administracji publicznej i spraw wewnętrznych 

w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia wysokości 

świadczenia oraz zasady jego wypłacania".

Należy jednak zauważyć, że wprowadzenie takiego przepisu do obowiązującego porządku 

prawnego generowałoby dodatkowe koszty dla budżetu państwa, w szczególności w zakresie 

pokrycia kosztów utrzymania i ewentualnego leczenia psów wycofanych z poszczególnych służb. 

Wydatki związane z leczeniem tych zwierząt są trudne do oszacowania.

Wymaga również podkreślenia, że służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych 

i Administracji nie są jedynymi formacjami mundurowymi używającymi psów do realizacji 

ustawowych zadań. Psy są wykorzystywane m.in. w Służbie Więziennej czy Straży Ochrony Kolei.

W przypadku uchwalenia przez Parlament RP projektowanych przepisów prawa należałoby 

przyjąć jednolite rozwiązanie dla wszystkich krajowych formacji mundurowych posiadających 

zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych, aby zapewnić im godne funkcjonowanie 

po wycofaniu ze służby.

Z poważaniem 
MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje: Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1 Dz.U. poz. 1444.
: w tym odpowiednich warunków bytowych, żywieniowych i opieki weterynaryjnej.
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