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I. WPROWADZENIE 
 

Obowiązek opracowania „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy  

o ochronie zwierząt wśród rolników województwa dolnośląskiego na lata 2021 - 2025”, 

zwanego dalej Programem wynika z zapisu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  

o ochronie zwierząt. Opracowanie Programu uzasadnione jest koniecznością upowszechnienia 

przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego wśród rolników z Dolnego Śląska przepisów 

dotyczących ochrony zwierząt, obowiązków wynikających z tych przepisów oraz kształtowania 

postaw, dla których mottem może być zapis art. 1 ww. ustawy: „Zwierzę, jako istota żyjąca, 

zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, 

ochronę i opiekę”. Program wskazuje kierunki działań jakie należy podjąć  

w latach 2021 - 2025, aby wzrosła zarówno wiedza rolników dotycząca konieczności 

przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, jak i świadomość, że najwyższej jakości 

produkt finalny zawsze idzie w parze z osiąganiem wysokich standardów produkcyjnych na 

każdym z etapów procesu produkcyjnego. Pojęcie „dobrostanu zwierząt” powinno stopniowo 

stawać się punktem wyjścia do produkcji uwzględniającej rzeczywiste potrzeby zwierząt 

hodowlanych. Standardy życia zwierząt domowych na wsi pozostawiają ciągle wiele do 

życzenia, dlatego tak ważne jest uświadamianie rolnikom, że prawo bierze w obronę każde 

zwierzę, nie tylko te hodowlane. 

Zapisy ustawy o ochronie zwierząt regulują postępowanie ze wszystkimi zwierzętami, 

bytującymi w otoczeniu człowieka. Program adresowany jest do rolników i swoim zakresem 

obejmuje przede wszystkim zwierzęta gospodarskie, domowe i wolno żyjące, a zagadnienia  

w nim zawarte uwzględniają hodowanie i utrzymywanie zwierząt oraz zapewnienie im 

właściwej opieki weterynaryjnej (mając na uwadze dobrostan zwierząt), ale również ich 

transport, ubój i humanitarne uśmiercanie. Zgodnie z Kodeksem Dobrostanu Zwierząt 

Gospodarskich, poziom dobrostanu zwierząt zależy od stopnia zapewnienia im przez hodowców 

lub opiekunów pięciu wolności: 

1. Wolności od głodu i pragnienia - poprzez zapewnienie łatwego dostępu do świeżej 

wody i pokarmu dla zachowania pełnego zdrowia i żywotności. 

2. Wolności od dyskomfortu - poprzez zapewnienie odpowiednich warunków otoczenia, 

w tym schronienia (osłony) i wygodnego miejsca do spoczynku. 

3. Wolności od bólu, urazów i chorób - poprzez zapobieganie lub szybką diagnozę  

i leczenie. 

4. Wolności od strachu i stresu - poprzez zapewnienie warunków zapobiegających 

mentalnemu cierpieniu. 

5. Wolności do ekspresji naturalnych zachowań - poprzez dostarczenie wystarczającej 

przestrzeni, odpowiedniego wyposażenia i towarzystwa zwierząt tego samego 

gatunku. 
 

W ostatnich latach coraz częściej niektóre grupy społeczne, w tym w szczególności 

organizacje prozwierzęce, ale również konsumenci, poprzez dokonywane przy zakupach 

wybory, wywierają presję na producentach, żeby utrzymywali zwierzęta w warunkach jak 
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najbardziej zbliżonych do naturalnych. Stopniowo, dzięki wprowadzanym przepisom, odchodzi 

się od nieakceptowanych metod tuczu i hodowli lub je znacząco modyfikuje, by na mocy prawa 

zapewnić zwierzętom minimalny poziom komfortu życia.  

Odrębnym zagadnieniem jest utrzymywanie zwierząt domowych w gospodarstwach 

rolnych. Osobom dorosłym, przez wiele lat żyjącym w rzeczywistości, w której normą jest 

trzymanie psa na łańcuchu, karmienie zwierząt resztkami, czy ich niekontrolowane 

rozmnażanie, trudno jest zmienić swoje podejście. Zmiana świadomości to długoletni proces, 

który najlepiej rozpoczynać od dzieci i młodzieży, bo to oni w przyszłości mogą zostać rolnikami  

i decydować o jakości życia zwierząt bytujących w ich otoczeniu. Z tego powodu część działań 

edukacyjnych planuje się skierować do dzieci i młodzieży, by od najmłodszych lat kształtować  

wśród nich właściwe postawy wobec zwierząt. 
 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU  
 

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668). 

2. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 721). 

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

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 306 

 ze zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie 

minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1966). 

8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 

wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, 

dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 

r., nr 282, poz. 1652.). 

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich 

utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie (Dz. U. Nr 215, poz. 2188). 

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one 

utrzymywane (Dz. U. z 2009 r. nr 223, poz. 1784). 

11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie 

warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas 

niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 101, poz. 682). 



 

 

4 

12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie 

kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju  

i uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 423). 

13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 

zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia 

zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. z 2011 r. nr 224, poz. 1347). 

14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób 

wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1193). 

 

III. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
 

Województwo dolnośląskie zajmuje 1 994,7 tys. ha, z czego 1 198,5 tys. ha to grunty 

rolne1. W 2019 r. powierzchnia użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej 

zajmowała 912 tys. ha, w tym powierzchnia zasiewów wyniosła 753,1 tys. ha2. Powierzchnia, 

jakość gleb, jak i klimat determinują strukturę użytków rolnych, która decyduje o kierunkach 

produkcji rolniczej w regionie. W województwie dolnośląskim istnieją sprzyjające warunki do 

uprawy roślin. W strukturze towarowej produkcja roślina stanowiła w 2017 roku 73,3%, co było 

najwyższym wskaźnikiem w kraju3. Hodowla zwierząt w porównaniu do produkcji roślinnej jest 

znacznie mniej rozwiniętym działem rolnictwa na Dolnym Śląsku. Województwo dolnośląskie 

należy do regionów o najniższej w kraju obsadzie zwierząt gospodarskich. Według danych GUS 

w 2019 roku pogłowie bydła w województwie dolnośląskim wynosiło 107,1 tys. sztuk 

a pogłowie trzody chlewnej 185,7 tys. sztuk4.  

 

IV. CELE PROGRAMU 

 

1. Celem strategicznym programu jest podnoszenie poziomu wiedzy rolników z województwa 

dolnośląskiego na temat przepisów dot. ochrony praw zwierząt, co powinno się przełożyć 

na ograniczenie do minimum przypadków niehumanitarnego traktowania zwierząt. 

2. Cele szczegółowe: 

Podejmowanie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu działań 

mających na celu popularyzowanie przepisów i dobrych praktyk w zakresie: 

 ochrony zwierząt, 

 dobrostanu zwierząt, 

 wymogów weterynaryjnych przy produkcji zwierzęcej, 

                                                
1 Rocznik statystyczny województw 2020, str. 10, dostępny w Internecie: https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztw-2020,4,15.html 
2 Rocznik statystyczny województw 2020, str. 105. 
3 Rocznik statystyczny rolnictwa 2019, str. 136, dostępny w Internecie: https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2019,6,13.html  
4 Rocznik statystyczny województw 2020, str. 112. 
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 minimalnych warunków sanitarnych przy skupie, obrocie, uboju i transporcie zwierząt 

gospodarskich, 

 warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach inwentarskich, 

 prowadzenia badań weterynaryjnych, 

 rzetelnego prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie, 

 właściwego żywienia zwierząt, 

 wyeliminowania zagrożeń związanych z niebezpiecznymi środkami żywienia zwierząt. 
 

V. OPIS REALIZACJI PROGRAMU I RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ 
 

Dla sprawnej i efektywnej realizacji Programu przez pracowników Dolnośląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, przyjęto następujące metody jego wdrażania: 

1. Szkolenia (zgodnie z programem działalności, w pierwszej kolejności w rejonach  

o największym udziale gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji zwierzęcej). 

2. Doradztwo indywidualne (według potrzeb, realizacja głównie przez Powiatowe Zespoły 

Doradztwa Rolniczego). 

3. Działalność wydawnicza (w ramach artykułów dot. produkcji zwierzęcej). 

4. Organizacja wystaw i pokazów zwierząt (Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych  

w Książu, dożynki powiatowe i wojewódzkie). 

5. Organizacja konkursów (szczególnie dla dzieci i młodzieży np. podczas imprez do nich 

adresowanych np. Ekologiczny Dzień Dziecka. Ponadto konkursy dla hodowców bydła  

i trzody chlewnej). 

6. Współpraca ze związkami branżowymi z zakresu produkcji zwierzęcej (bydła, mleka, 

trzody chlewnej, drobiu itd.). 

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi walczącymi o prawa zwierząt. 

 

Tematy prezentowane w publikacjach i podczas szkoleń dotyczyć będą: 

1. Zagadnień ogólnych, mających zastosowanie do wszystkich gatunków zwierząt, w tym: 

 przepisów związanych z wymogiem humanitarnego traktowania zwierząt, 

 obowiązków dotyczących wszystkich osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie 

lub mających z nimi kontakt z tytułu wykonywanej pracy wynikających 

bezpośrednio z przepisów dotyczących humanitarnego traktowania zwierząt.  

2. Zagadnień szczegółowych, dotyczących konkretnych gatunków i kierunków użytkowania 

zwierząt gospodarskich, wynikających z ogólnych wymogów dotyczących ochrony  

i utrzymania zwierząt oraz aktów prawnych krajowych i unijnych, w tym: 

 identyfikacji zwierząt - oznakowania, prowadzenia dokumentacji dotyczącej 

stanu zdrowotnego zwierząt, 

 stałego dozoru, 

 opieki weterynaryjnej nad zwierzętami, 

 warunków, jakie muszą spełniać budynki inwentarskie, 

 pojenia i żywienia zwierząt. 
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VI. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU  

Harmonogram realizacji Programu na lata 2021 - 2025 przygotowano w oparciu o Zadania 

Programu Działalności Doradczej na 2021 rok z zakresu produkcji zwierzęcej, planowane przez 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

 

L. p. Kierunek działań Liczba działań 

1. Szkolenia rolników z uwzględnieniem zagadnień 

związanych z: 

 ochroną zwierząt, 

 zapewnieniem dobrostanu zwierząt oraz 

konsekwencjami ich nieprzestrzegania, 

 upowszechnianiem wiedzy i informacji na temat 

zapobiegania i zwalczania chorób  

z uwzględnieniem bioasekuracji. 

 

52 rocznie 

 

2. Artykuły związane z tematyką ochrony zwierząt, 

nowymi technologiami i zapewnieniem dobrostanu 

zwierząt zamieszczane w miesięczniku „Twój Doradca 

Rolniczy Rynek”. 

20 rocznie 

3. Broszury i ulotki związane z tematyką ochrony 

zwierząt, zapewnieniem dobrostanu zwierząt, 

nowymi technologiami wydawane przez DODR. 

4 rocznie 

4. Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat 

zapobiegania i zwalczania chorób z uwzględnieniem 

bioasekuracji. 

26 ankiet rocznie 

5. Konkursy dla dzieci i młodzieży związane  

z tematyką ochrony zwierząt (realizowane podczas 

wydarzeń organizowanych przez DODR). 

2 rocznie 

6. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz 

Dolnośląski Dzień Pszczelarza – rozpowszechnianie 

materiałów informacyjnych. 
2 rocznie 

7. Informowanie właściwych służb o rażących 

zaniedbaniach w utrzymaniu zwierząt. 
według potrzeb 

8. Doradztwo - porady indywidualne i grupowe  

w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt 

i dobrostanu zwierząt. 

według potrzeb 

(w planie 2100 
rocznie) 

 
 
  

https://rud.dodr.pl/doradca2017/C-1PlanK2015/pokazPs2.php?z=010177
https://rud.dodr.pl/doradca2017/C-1PlanK2015/pokazPs2.php?z=010177
https://rud.dodr.pl/doradca2017/C-1PlanK2015/pokazPs2.php?z=010177
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VII. ZAKŁADANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

Planowane efekty szczegółowe: 
1. Podniesienie świadomości rolników z terenu Dolnego Śląska w zakresie przepisów  

i wymagań prawa dotyczących ochrony zwierząt oraz prowadzenia chowu i hodowli 

zwierząt gospodarskich. 

2. Rozpowszechnianie wśród rolników wiedzy na temat warunków sanitarnych 

obowiązujących przy skupie, obrocie, uboju i transporcie zwierząt. 

3. Rozpowszechnianie wśród rolników wiedzy na temat wymogów weterynaryjnych 

specyficznych dla każdego rodzaju produkcji zwierzęcej. 

4. Wskazanie/przekazanie hodowcom zwierząt zależności między dobrostanem 

zwierząt,  

a jakością produktów rolnych. 

5. Uświadomienie hodowcom zwierząt zależności między dobrostanem zwierząt,  

a możliwością pozyskania środków finansowych z UE. 

6. Przeszkolenie jak największej ilości rolników z terenu Województwa Dolnośląskiego 

w zakresie obowiązujących regulacji prawnych w zapewnieniu dobrostanu zwierząt  

i konsekwencje ich nieprzestrzegania. 

7. Pokazywanie rolnikom możliwych do stosowania / zastosowania rozwiązań w 

budynkach inwentarskich w celu zapewnienia zwierzętom właściwych warunków 

bytowania. 
 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach sprawozdania  

z realizacji Programu Działalności Doradczej przekaże Departamentowi Obszarów Wiejskich  

i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informację na 

temat postępów w realizacji „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy  

o ochronie zwierząt wśród rolników województwa dolnośląskiego na lata 2021 - 2025”. 

Powyższa informacja będzie przekazywana w terminie do 31 marca każdego roku 

następującego po roku realizacji Programu. Pierwsza informacja zostanie przekazana do  

31 marca 2022 roku, zaś ostatnia do 31 marca 2026 roku. 

Program opracował Wydział Obszarów Wiejskich w Departamencie Obszarów Wiejskich 

i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we współpracy 

z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 


