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Streszczenie  
Ważnym aspektem związanym z transportem zwierząt jest zachowanie 
bezpieczeństwa w sensie: prawidłowego załadowania zwierząt, ich 
rozmieszczenia i wyładowania. W artykule omówiono obowiązki i 
obowiązujące przepisy stawiane przewoźnikom zwierząt żywych oraz 
wymagania dla transportu zwierząt żywych. 

 
Wstęp  

Transport żywych zwierząt należy do najtrudniejszych                    
i najbardziej kontrowersyjnych spraw związanych z ochroną 
zwierząt. Stanowi on przedmiot zainteresowania opinii 
publicznej w państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce. 

Etap transportu jest bardzo stresujący dla zwierząt,                          
w związku z tym należy postępować zgodnie z zasadami 
dotyczącymi ich przewozu. Zwierzętom należy zapewnić 
odpowiednie warunki podczas transportu: prawidłowo je 
załadować, rozmieścić i wyładować. Samochody przewożące 
żywe zwierzęta muszą spełniać szereg norm prawnych, 
technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić humanitarny 
przewóz zwierząt.   
 
1. Obowiązki stawiane przewoźnikom 

Według rozporządzenia [7,8,9] „przewoźnikiem może być 
jedynie osoba, która otrzyma zezwolenie wydane przez 
właściwe władze zgodnie z art. 10 ust. 1 lub w przypadku 
długotrwałych przewozów, zgodnie z art. 11 ust. 1. Podczas 
transportu zwierząt kopia zezwolenia powinna być dostępna dla 
właściwych władz”. Firma (przewoźnik), która w swojej 
działalności gospodarczej zamierza zajmować się transportem 
zwierząt musi wystąpić do powiatowego lekarza weterynarii o 
wydanie zezwolenia na prowadzenie takiej usługi. Kolejnym 
etapem jest przeprowadzenie przez lekarza weterynarii 
postępowania administracyjnego (tab.1) w celu ustaleni czy 
wnioskujący podmiot spełnia wymaganie określone dla 
przewoźnika w przepisach rozporządzenia [7,8,9]. 

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz kontroli 
środków transportu, powiatowy lekarz weterynarii wydaje 
odpowiednie zezwolenie, tj. forma decyzji administracyjnej, 
dlatego zbędne jest wydawanie dodatkowego zezwolenia dla 
przewoźnika. Zezwolenie obejmuje okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Najważniejszym wymogiem jaki stawia się pojazdom,  
to „Świadectwo zatwierdzenia środka transportu dla 
długotrwałego przewozu zwierząt”, które zawiera informację 
dotyczącą numeru rejestracyjnego pojazdu, powierzchni 
ładowni, rodzaju zwierząt przewożonych tym pojazdem, 
adnotację określającą ograniczenie czasowe przewozu 
zwierząt. Powyższy dokument wydawany jest na okres 1 roku 
przez powiatowego lekarza weterynarii. 

 

Tab. 1. Etapy postępowania administracyjnego w celu ustalenie czy 
wnioskujący podmiot spełnia określone wymagania dla przewoźnika w 
przepisach rozporządzenia 1/2005 
 

Etap Opis etapu 

Etap I 

Kontrola dokumentów dołączonych do wniosku: 
- odpis dokumentu z rejestru Ewidencji Działalności 
Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym albo 
dokumentu świadczącego o wpisie do ewidencji producentów 
rolnych, 
- zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej ilości sprzętu, 
personelu oraz pisemne procedury na wypadek 
nieprzewidzianych okoliczności w czasie przewozu, 
- oświadczenie o niekaralności za naruszenie przepisów   
o ochronie zwierząt w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie 
wniosku albo w przypadkach wątpliwych zaświadczenie   
z krajowego rejestru karnego, 
- licencje dla kierowców, 
- świadectwa zatwierdzające środki transportu (decyzje 
administracyjne powiatowego lekarza weterynarii), 
- dokumentacja zawierająca szczegółowe informacje dotyczące 
procedur umożliwiających przewoźnikowi śledzenie   
i rejestrowanie ruchu pojazdów drogowych, za które bierze 
odpowiedzialność oraz procedury kontaktowania się   
z poszczególnymi kierowcami, a w przypadku przewozu 
domowych zwierząt kopytnych, z wyjątkiem zarejestrowanych 
nieparzystokopytnych, zainstalowanie systemu nawigacji 
satelitarnej (transport powyżej 8 godzin). 

Etap II 
- kontrola posiadanych przez firmę (przewoźnika) podmiot 
środków transporty drogowego, które będą wykorzystywane do 
przewozu zwierząt. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10] 
 
Wymóg stawiany kierowcom pojazdów przewożących 

zwierzęta to: licencja potwierdzająca kwalifikacje do tego 
przewozu, które dotyczą transportu, koni, bydła, owiec, kóz, 
świń oraz drobiu. Opiekun zwierząt (osoba, a nie firma) musi 
wystąpić o taki dokument do powiatowego lekarza weterynarii. 
Jeżeli kwalifikacje były wydawane bezterminowo, wówczas 
licencje są przyznawane maksymalnie na 5 lat. Opiekunowie, 
którzy wcześniej uzyskali wymagane kwalifikacje, mogą ubiegać 
się na tej podstawie o licencję bez zdawania odpowiedniego 
egzaminu. W przypadku, gdy takiego dokumentu nie dostaną  
w ogóle lub zostanie im przyznany na krótki okres, np.: gdy 
powiatowy lekarz weterynarii otrzyma informacje  
o nieprawidłowościach, których wcześniej dopuścili się kierowcy 
w trakcie transportu. Licencje są bardzo ważnym dokumentem 
przy wszystkich transportach zarobkowych. Wymóg ten dotyczy 
także rolników przewożących zwierzęta na dłuższych trasach, 
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po za niektórymi przewozami do 50 lub 65 km. Licencje są 
ważne na obszarze całej Unii Europejskiej. W przypadku braku 
takiej licencji, ustawa przewiduje odpowiednie sankcje. 

Licencja dla przewoźnika nie jest wymagana w następujących 
przypadkach: 
− gdy przewóz zwierząt nie jest związany z prowadzoną 

działalności gospodarczą, np.: przewóz własnego konia, 
własnym środkiem transportu w celach rekreacyjnych; 
przewóz w celach niehandlowych zwierząt domowych, 
które towarzyszą podróżnym, 

− gdy przewóz zwierząt odbywa się z polecenia lekarza 
weterynarii bezpośrednio do gabinetu, 

− gdy przewóz nie jest na maksymalnej odległości              
65 km, tj.: od miejsca wyjazdu do miejsca wyładunku, 

− kiedy transportu zwierząt dokonują rolnicy korzystający  
z pojazdów rolniczych lub należących do nich środków 
transportu lub gdy warunki geograficzne wymagają 
transportu niektórych gatunków zwierząt w celu 
sezonowego wypasu, 

− gdy przewozu zwierząt dokonują rolnicy korzystający  
z pojazdów rolniczych lub należą do nich środki transportu 
na odległość mniejszą niż 50 km od ich gospodarstwa. 

Odpowiedzialność za przewóz zwierząt ponosi kierowca 
(opiekun). Natomiast odbiorca i nadawca nie ponoszą 
odpowiedzialności za ich stan. W gestii zlecającego jest 
dopilnowanie przewozu, tak aby w przypadku transportu 
powyżej 8 godzin, była opracowana trasa a także zachowane 
odpowiednie warunki transportu. Zlecający powinien zadbać                     
o zwierzęta, aby były one zbadane przed wyjazdem przez 
lekarza weterynarii oraz otrzymały świadectwo zdrowia. 
Zlecający ponosi koszty związane z leczeniem, wyżywieniem 
oraz postojami w czasie transportu. Powiatowy lekarz 
weterynarii, akceptuje plan podróży, który jest możliwy do 
zrealizowania. Wymogiem jest, aby zwierzęta w trakcie 
przewozu miały ustalone miejsca odpoczynku gdzie są pojone             
i karmione. 

 
2. Regulacje prawne 

Podstawowym aktem prawny, który reguluje zasady                    
i warunki transportu jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
[5, 6] określa szczegółowo warunki i sposoby transportu 
zwierząt kopytnych i innych zwierząt niż kopytne, maksymalny 
czas podróży zwierząt kopytnych, częstotliwość i czas trwania 
obowiązkowych przerw podroży, sposobu postępowania ze 
zwierzętami, które zachorowały lub padły w czasie transportu, 
zasady tworzenia, funkcjonowania punktów etapowych oraz 
wielkości powierzchni ładownej środka transportu dla 
poszczególnych gatunków i przedziałów wiekowych zwierząt. 

 
3. Przewóz żywych zwierząt 

Rolnicy i hodowcy, którzy wykorzystują własne środki 
transportu w celu sezonowego wypasu lub przewożą zwierzęta 
do 50 km podlegają obowiązującym wymaganiom dobrosta-
nowym. Grupa tych przewoźników nie musi spełniać wszystkich 
wymagań formalnych i technicznych, jakie stawiane  
są przewoźnikom zajmującym się tą działalnością. 

Ogólne wymagania stawiane środkom transportu do 
przewozu żywych zwierząt: 
− zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom, 
− zapewnienie ochrony przed warunkami meteorologicznymi, 
− zapewnienie urządzeń do załadunku i wyładunku tak aby 

nie powodować zranienia, 
− zapewnienie odpowiedniej powierzchni podłogi  

i wysokości pojazdu, 
− zapewnienie czystości pojazdu oraz jego dezynfekcji. 

Wyraźnie oznakowanie pojazdu przewożącego żywe 
zwierzęta jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa transportu.  
Na rys. 1 przedstawiono oznakowanie, które jest obowiązkowe. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Żywe zwierzęta 
Źródło: [11] 
 
Kierowcy muszą posiadać odpowiednią wiedzę; jak 

traktować zwierzęta w czasie ich załadunku jak i rozładunku, 
jakie są skutki skrajnych warunków pogodowych. Dopilnować 
aby rozmieszczono zwierzęta równomiernie na całej 
przestrzenie, sprawdzić czy wentylacja przestrzeni ładunkowej 
jest prawidłowo ustawiona. Pojazd powinien być regularnie 
sprzątany i po wyładunku zwierząt zdezynfekowany. Obsługa 
pojazdu, musi rozróżniać objawy stresu i zachorowania oraz 
mieć świadomość jak postępować ze zwierzętami chorymi  
i rannymi [1]. 

 
Wymagania stawiane środkom do transportu żywych 
zwierząt. Przepisy prawne mają na celu zapewnienie 
dobrostanu przewożonym zwierzętom oraz zawierają wymogi 
związane z zasadami prawidłowego postępowania ze 
zwierzętami a także odnoszą się do konstrukcji pojazdu [1]. 
Istnieją również odrębne wymagania techniczne dla pojazdów 
przewożących zwierzęta do i powyżej 8 godzin. 

Proces transportu jest źródłem stresu dla zwierząt, dlatego 
człowiek powinien posiadać umiejętności organizacyjne oraz 
doskonały sprzęt techniczny. Najważniejsze w tym etapie 
powinno być dobro zwierząt, które można osiągnąć w efekcie 
wdrożenia odpowiednich rozwiązań organizacyjno – 
technicznych [2,3,4]. W związku z tym przewóz w odpowiednich 
warunkach, zgodnych z obowiązującymi wymogami nie 
powinien prowadzić do większych obrażeń i cierpień zwierząt. 
Oprócz ran i stłuczeń mogą pojawić się choroby kliniczne lub 
infekcje, m.in.: gorączka transportowa, rumień transportowy 
(powstaje w wyniku złego systemu czyszczenia z odchodów,                 
o ile ściółka jest w niedostatecznej ilości lub jakości, tężyczka 
transportowa (rozstrój organizmu z powodowy braku pożywienia 
i wody). Dlatego aby uniknąć tych zagrożeń, należy prawidłowo 
przygotować do przewozu nie tylko zwierzęta ale też środki 
transportowe. Dzięki bardzo dokładnemu przygotowaniu 
środków transportu zależy zdrowie i samopoczucie zwierząt,  
co przekłada się na ich wskaźniki produkcyjne. 

W początkowym etapie transportu bardzo ważne jest 
odpowiednie wyposażenie miejsca, do którego zwierzęta będą 
transportowane, ponieważ w końcowym efekcie można 
przyspieszyć dostosowanie się zwierząt do nowych warunków. 
Bardzo ważne jest przygotowanie miejsca, w którym zwierzęta 
będą wyładowywane, aby przypominało ono to, w którym 
poprzednio one przebywały, ponieważ każde upodobnienie 
pomaga zwierzętom. Należy położyć nacisk na zapewnienie 
odpowiedniej ilości paszy, która powinna być wyższa niż 
przewidują to ogólne wymagania. Należy zwrócić uwagę na 
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dostęp do wody. Istotne jest zapewnienie i utrzymanie 
odpowiedniej temperatury w skrzyni ładunkowej pojazdu. 
Temperatura powinna mieścić się w zakresie 5 - 30°C. 
Wskazane jest aby samochód był wyposażony w mechaniczny 
system wentylacji i system kontroli temperatury. Podczas 
przewozu na każde zwierzę powinna przypadać taka 
powierzchnia, aby gwarantowała jemu możliwość jego stania               
i leżenia w naturalnej pozycji oraz swobodny dostęp do paszy               
i wody. Na większych odległościach przewozowych należy 
zapewnić możliwości dojenia bydła mlecznego co 12 godzin. 
Efektem przestrzegania surowych wymagań zwierzę jest                  
w stanie szybciej wrócić do normalnego stanu psychicznego                 
i fizycznego.     

 
4. Środki techniczne do przewozu żywych zwierząt 

Środki techniczne w wykorzystywane do przewozu zwierząt 
powinny być dostosowane do szczegółowych uwarunkowań, 
które obejmują odległość jaka jest pokonywana ze zwierzętami. 
Podstawowe kryterium jakim jest odległość wyróżnia się dwie 
kategorie transportu: wewnętrzny i zewnętrzny. 
Transport wewnętrzny to przewóz między budynkami 
gospodarstwa a trwałymi użytkami zielonymi. Odległość 
transportu wewnętrznego nie przekracza 20 km. W transporcie 
wewnętrznym wykorzystywane są przede wszystkim przyczepy  
i naczepy specjalne. Na polskim rynku wiodącymi producentami 
i dystrybutorami tego typu sprzętu są m.in. firmy: Joiskin                       
i Pronar. Modele naczep do przewozu zwierząt: Betimax RDS               
i Betimax R (rys. 2a, 2b) to oferta firmy Joskin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rys. 2a. Naczepa do przewozu    Rys. 2b. Naczepa do prze-       
zwierząt – model Betamix RDS    wozu zwierząt – model Be- 
                                                     tamix R 
Źródło: [2a: 12; 2b: 13] 

 
Modele różnią się między sobą gabarytami zewnętrznymi              

i ładownością ,jednak ich konstrukcja oparta jest na podobnych 
zasadach. Podwozie umieszczone na belkach tworzących gęste 
użebrowanie, daje możliwość przewozu ładunków o dużej 
masie. Skrzynię o dużej wytrzymałości tworzą łącznie blaszana 
podłoga i ściany. Dodatkowo ściany są wzmocnione przez 
wyprofilowane zagięcia. Szczelność to zaleta takiej konstrukcji9. 
Trzyskładnikowa żywica pokrywa podłogę, co znacznie 
ogranicza możliwość poślizgu i minimalizuje ryzyko upadku 
zwierząt. Utrzymanie czystości zapewnia odpowiednio 
zabezpieczone dno przyczepy. W razie rozdzielenia zwierząt, 
istnieje możliwość aby wnętrze przyczepy mogło być podzielone 
na mniejsze części dzięki wewnętrznym barierkom mocowanym 
na szynach. Szczególną uwagę należy zwrócić na umocowanie 
zawieszenia na siłownikach hydraulicznych, co w konsekwencji 
daje możliwość regulowania wysokości tylnej przyczepy do 14 
cm nad ziemią, dzięki czemu nie trzeba stosować ramp  
do załadunku i rozładunku zwierząt. To rozwiązanie ułatwia 
pracę obsługi i minimalizuje stres zwierząt. Zastosowanie 
barierek wyznaczają zwierzętom drogę, co jest bardzo dużym 
udogodnieniem. 

Pronar, to kolejna firma wyróżniająca się na polskim rynku 
rozwiązaniami do przewozu zwierząt. W jej ofercie są trzy modle 
do transportu zwierząt: Kurier 6 (T046), Kurier 10 (T046/1) oraz 
To46/2 (rys. 3a, 3b, 3c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3a. Przyczepa do prze-        Rys. 3b. Przyczepa do prze- 
wozu zwierząt – model T046       wozu zwierząt – model T046/1 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
Rys. 3c Przyczepa do przewozu  
zwierząt – model T046/2 
 
Źródło: [14] 
 

Modele te różnią się ładowności oraz cechami 
konstrukcyjnymi, np.: ładowność największej przyczepy 
(T046/2) wynosi 8500 kg. Po za różnicami w układzie jezdnym, 
ładownością i wysokością umieszczenia podłogi różnią się 
długością skrzyni przeznaczonej do załadunku i transportu 
zwierząt. Skrzynie ładunkowe są opcjonalnie wyposażone  
w dodatkową, górną osłonę, która stanowi ochronę przed 
wpływem warunków klimatycznych. Zaletą tych konstrukcji jest 
ich mała masa w zestawieniu z maksymalną ładownością. 
Rama podwozia na trwałe jest połączona z ramą skrzyni 
ładunkowej, która jest z wodoodpornej sklejki. Uchwyty 
uwięziowe dla zwierząt są przymocowane do ś−cian 
wewnętrznych. Funkcję pomostu z barierkami pełni tylna ściana 
przyczepy, co daje możliwość wchodzenia i schodzenia zwierząt 
z przyczepy. 

Rynek środków do transportu zewnętrznego to szeroka 
oferta rozwiązań o różnorodnej konstrukcji. Przyczepy do 
transportu zwierząt różnią się głównie budową skrzyni, typem 
zawieszenia oraz maksymalną ładownością. W ofercie są trzy 
rodzaje skrzyń: zamknięta, ażurowa oraz prętowa. Te zamknięte 
są przeznaczone do przewozu zwierząt w kontenerach lub 
luzem a także do transportu przekraczającego czas ośmiu 
godzin. Ich konstrukcja izoluje zwierzęta od warunków 
zewnętrznych. Ściany przyczep ażurowych oraz dach 
konstrukcji stwarzają warunki naturalne. Jednak nie należy 
dopuszczać do niekorzystnego wpływu zmian pogodowych na 
zwierzęta. Ponieważ w czasie opadów, silnego wiatru lub 
nasłonecznienia konieczne jest wyposażenie skrzyni 
w plandekę ochraniającą. Wśród przyczep ażurowych istnieją 
rozwiązania dwupoziomowe, które dają możliwość załadowania 
większej liczby zwierząt. Dzięki podnoszonemu dachowi istnieje 
możliwość przewozu wyższych zwierząt na górnym pokładzie. 
Na rynku środków do transportu zewnętrznego są oferowane 
takie modele wyposażone w wewnętrzne żaluzje, które po 
zasłonięciu chronią prze wpływem zmiennych warunków 
pogodowych. Stabilność konstrukcji oraz minimalizację 
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wstrząsów zapewnia trzyosiowe nadwozie. Przyczepy prętowe 
ze względu na swoją specyficzną konstrukcję służą tylko do 
krótkiego transportu zwierząt, ponieważ rozwiązanie to nie 
chroni całkowicie zwierząt przed wpływem niekorzystnych 
warunków pogodowych. Jednak niezależnie od konstrukcji 
przyczepy należy pamiętać o odpowiednim wyposażeniu, które 
ma zagwarantować spełnienie zaleceń związanych                             
z transportem zwierząt na długich trasach. 

Środki transportu do przewozu zwierząt wyposażone  
są w systemu wymuszonej wentylacji, systemy rejestracji 
temperatury, układy pojenia oraz moduły GSM, które 
zapewniają stałą łączność załogi samochodu z siedzibą firmy. 

   
Podsumowanie  

Liczne przepisu oraz rozporządzenia szczegółowo opisują 
warunki transportu zwierząt, czas oraz konstrukcję środków 
transportu. Posiadanie specjalistycznych środków transportu 
jest zasadniczym warunkiem aby otrzymać zezwolenie na 
transport zwierząt. Również są ściśle określone wymagania                 
w stosunku do kierowcy, który konieczne musi posiadać licencję 
na przewóz zwierząt. Kierowca oraz firma, która zleca przewóz 
zwierząt muszą mieć świadomość że nie dotrzymanie warunków 
transportu oraz brak dokumentów identyfikujących wiąże się            
z licznymi konsekwencjami karnymi. W ciągu ostatnich 
dwudziestu lab zaobserwowano zaostrzenie regulacji prawnych 
związanych z transportem żywych zwierząt. Duży wpływ na tę 
sytuację mają organizacje społeczne, które działają na rzecz 
ochrony praw zwierząt. Dzięki ich naciskom problem transportu 
zwierząt został uregulowany pod względem prawnym. 
Najważniejszym aspektem w przypadku przewozu żywych 
zwierząt są względy etyczne. Dlatego tak bardzo ważna jest 
potrzeba zapewnienia bezpiecznych i humanitarnych warunków 
podczas przewozu zwierząt. Przyszłościowym zadaniem jest 
prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia przewozów 
na duże odległości, zwłaszcza tych zwierząt które są podatne 
na cierpienie i stres. 
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The requirements to transport  
in the carriage of live animals 

An important aspect related to the transport of animals is to preserve 
security in the sense of: the proper loading for animals, their locations, 
and discharge. Discusses duties and the rules for air carries of live 
animals and the requirements for the transport of live animals. 
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