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Katowice, dn. 5 maja 2020 r. 

 

Opinia prawna 

 

dot: sposobu przeprowadzania obowiązkowych ochronnych szczepień psów przeciwko w wściekliźnie 

 

Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie chorób zwierząt, niewątpliwie mieści się w katalogu 
usług  weterynaryjnych. Usługą taką jest więc również obowiązkowe szczepienie psów przeciwko 
wściekliźnie. 

Zgodnie z brzmieniem art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. 2018.1967 t.j.), psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze 
całego kraju (….) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

Ustęp 3 cytowanego przepisu precyzuje natomiast sposób przeprowadzania takiego szczepienia. 

Wskazuje on, iż szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi 
weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. 

 

W tym miejscu należy dokonać więc wykładni pojęcia „w ramach działalności zakładu 
leczniczego dla zwierząt” 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r  o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz.U. 2019.24 
t.j.) zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w 
celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej (…..) wyposażoną w środki majątkowe, a w 
szczególności w pomieszczenia, aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług. 

Zakładem leczniczym dla zwierząt jest: 

1. gabinet weterynaryjny, 

2. przychodnia weterynaryjna, 

3. lecznica weterynaryjna 

4. klinika weterynaryjna, 

5. weterynaryjne laboratorium diagnostyczne 

Zakład leczniczy dla zwierząt posiada stałą siedzibę spełniającą warunki lokalowe  oraz wyposażenia w 
zależności od rodzaju zakładu leczniczego dla zwierząt (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r  o 
zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz.U. 2019.24 t.j.)) 

Przedstawiona powyżej konstrukcja przepisów, w sposób niebudzący wątpliwości nakazuje, by co do 
zasady, działalność zakładu leczniczego prowadzona była w granicach dostosowanego do zakresu i 
charakteru świadczonych usług pomieszczenia. 
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Oczywiście, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r  o zakładach leczniczych 
dla zwierząt (Dz.U. 2019.24 t.j.), dopuszczalne jest świadczenie usługi weterynaryjnej poza siedzibą 
zakładu leczniczego dla zwierząt. 

Usługa w takiej formie świadczona jest jednak jedynie na podstawie zgłoszenia posiadacza zwierzęcia. 

Zgłoszenie zapotrzebowania na ten typ usług, musi oczywiście znaleźć swoje odniesienie w zapisach 
dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej prowadzonej przez lekarza weterynarii zgodnie  
z postanowieniami Rozporządzenia 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.2011.1347 z dnia 2011.10.19). 

 

Odnosząc powyższy , obowiązujący stan prawny do sposobu przeprowadzania  obowiązkowych 
ochronnych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, uznać więc należy, że szczepienie takie może 
odbyć się: 

 w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, lub 

 poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt lecz jedynie na wyraźne zgłoszenie posiadacza 
zwierzęcia. 

O tyle o ile, pojęcie wykonania usługi szczepienia przeciwko wściekliźnie w siedzibie zakładu 
leczniczego dla zwierząt jest kategoryczne, o tyle pojęcie wykonania jej  poza siedzibą zakładu 
leczniczego dla zwierząt może budzić wątpliwości interpretacyjne. 

Oczywiście można założyć, że usługa taka winna odbyć się w miejscu zamieszkania właściciela 
zwierzęcia, jednakże żaden przepis prawa nie stawia takiego wymogu. 

Taki zapewne był cel ustawodawcy, jednakże ostateczny kształt przepisu tego nie definiuje. 

W tej sytuacji, zapis, iż usługa  weterynaryjna może być świadczona poza siedzibą zakładu leczniczego 
dla zwierząt, musi być, w ocenie opiniującej interpretowany i rozumiany szerzej.  

Wykładnia językowa postanowień art. 25 ust. 22 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r  o zakładach 
leczniczych dla zwierząt (Dz.U. 2019.24 t.j.) pozwala więc na uznanie, iż usługa poza siedzibą zakładu 
leczniczego dla zwierząt może być świadczona gdziekolwiek. 

Oczywiście, w takiej sytuacji zastosowanie będą miały inne, szczegółowe przepisy prawa. 

I tak np. świadczenie usługi w granicach terenu prywatnego będącego własnością osoby fizycznej innej 
niż właściciel zwierzęcia, wymagać będzie zgody takiej osoby (zgoda taka może przybrać formę 
pisemną, ustną jak też dorozumianą). 

Niewątpliwie jednak, inicjatywa przeprowadzenia „grupowego” szczepienia psów przeciwko 
wściekliźnie poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt nie może się odbyć z inicjatywy lekarza 
weterynarii. Zgodnie z przepisami prawa, ten rodzaj świadczenia usługi może odbyć się jedynie na 
podstawie zgłoszenia posiadacza zwierzęcia. 
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Analogiczna zgoda lub decyzja prawnoadministracyjna wymagana będzie również w przypadku 
zajęcia terenu należącego do osoby prawnej lub jednostki samorządowej jak również np. terenu 
będącego własnością wspólnoty mieszkaniowej. 

Świadczenie usługi weterynaryjnej w miejscach publicznych, obwarowane będzie dodatkowo innymi 
przepisami prawa, adekwatnymi do rodzaju i charakteru  zajmowanego dla celów usługi terenu (np. 
ustawa o drogach publicznych). 

 

Bez wątpienia jednak, sytuacja, w której usługa weterynaryjna świadczona jest w miejscu 
publicznym i gromadzi jednorazowo więcej osób niż jeden właściciel zwierzęcia, nie podlegać będzie 
rygorom ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U.2019.631 t.j.) 

Zgromadzeniem jest bowiem zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych 
imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia 
stanowiska w sprawach publicznych. 

Świadczenie usług weterynaryjnych poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt i ewentualne 
gromadzenie w tej sytuacji większej ilości osób, nie jest bowiem zgromadzeniem w ramach którego 
odbywa się wspólne obrady lub wyraża stanowisko w sprawie publicznej. 

 

Na dzień sporządzania opinii, należy jednać zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące na terenie kraju 
wymogi epidemiczne. 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491), w okresie od dnia 20 marca 2020 r 
do odwołania na terenie kraju ogłoszono epidemię w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

W związku z powyższym, w każdej dziedzinie życia obowiązują obecnie ograniczenia i zakazy. 

Dla celów opinii, badaniu poddano sytuację hipotetyczną, w której lekarz weterynarii świadczy usługę 
przeprowadzania obowiązkowych ochronnych szczepień psów przeciwko wściekliźnie na terenie 
prywatnym dla większej ilości  właścicieli psów. 

W ocenie opiniującej, w takich okolicznościach, de facto  nie obowiązują zakazy przewidziane 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792)  

Oto bowiem, zgodnie z § 18 Rozporządzenia 

1.  Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, 
maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa: 

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi 
poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; 

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, 
ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, 
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b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi 
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za 
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, 

c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na 
targowiskach (straganach), 

d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 
r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych 
formach posiadania. 

2.  Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku: 

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna 
osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub 
gospodarujące wspólnie; 

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia; 

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń 
rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, 
znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub 
nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane; 

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, 
obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem 
osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania; 

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem samochodowym 
wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo 
organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca 
wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego 
od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

6) kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze; 

7) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania; 

8) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, 
stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności; 

9) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej 
przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że 
zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej; 

10) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów, o których mowa w § 8 
ust. 1 pkt 2; 

11) osoby przebywającej na terenie lasu; 
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12) jazdy konnej. 

3.  Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku: 

1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze 
świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia; 

2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą. 

Stosując więc literalną wykładnię przepisu, w założonej w opinii sytuacji hipotetycznej, podczas 
zebrania się na posesji prywatnej większej ilości osób, obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje. 

 

Podobnie rzecz się ma w przypadku określonych § 17 Rozporządzenia  w sprawie zasad 
przemieszczania się.  

Zgodnie z jego brzmieniem: 

1.  Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje: 

1) pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie: 

a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: 

– dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 

– osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze 
względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, 

b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących; 

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 
r. poz. 400 i 462) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej 
niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, 
nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. 

2.  Do odwołania przemieszczanie się małoletniego do ukończenia 13. roku życia jest możliwe 
wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby 
dorosłej. 

3.  Do dnia 5 maja 2020 r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie 
zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty. 

 

Tu zwracam uwagę na literalne brzmienie przepisu, który dotyczy przemieszczania się pieszo z 
zachowanie określonej odległo.  

Ustawodawca nie doprecyzował jednak sytuacji, w której gromadzi się więcej niż dwie osoby. 
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Zgodnie bowiem z § 14 Rozporządzenia 

Do odwołania zakazuje się: 

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o 
zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631); 

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i 
innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z 
wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568) lub z osobami 
najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. 

I w tym przypadku, stosując  literalną wykładnię przepisu, w założonej w opinii sytuacji hipotetycznej, 
podczas zebrania się na posesji prywatnej większej ilości osób ,zakaz gromadzenia się nie obowiązuje, 
albowiem dotyczy jedynie sytuacji przewidzianych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o 
zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631); 

  

Oczywiście, wskazane powyżej nakazy winny być stosowane w życiu codziennym i sytuacjach 
nieprzewidzianych prawem, jednakże zależeć to będzie jedynie od dobrej woli i świadomości osób do 
nich stosujących się. 

 

Reasumując. 

Opiniująca nie widzi przeszkód formalno-prawnych do świadczenia usług weterynaryjnych, w tym do 
wykonywania szczepień psów przeciwko wściekliźnie w sytuacji, którą hipotetycznie założono dla 
potrzeb niniejszej opinii, przy założeniu, że inicjatywa szczepienia przeciwko wściekliźnie dla większej 
ilości psów nie będzie inicjatywą lekarza weterynarii. 

 

 

Przepisy i akty prawne wykorzystane w celu sporządzenia opinii: 

1. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz.U. 2018.1967 t.j.) 

2. ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r . o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. 2019.24 t.j.), 

3. 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.2011.1347 z dnia 2011.10.19). 

4. ustawa z dnia 24 lipca 2015 r Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2019.631 t.j.) 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491), 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792)  

Opracowała mec. Magdalena Skonecka 


