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W dobie współczesnych przemian cy-
wilizacyjnych ruch zwierząt po drodze, 
przez który, zgodnie z art. 35 ustęp 1 
ustawy prawo o ruchu drogowym [da-
lej zwaną ustawą] [1], należy rozumieć 
jazdę wierzchem i pędzenie zwierzą, 
jest coraz rzadszym widokiem na pol-
skich drogach. Ze zjawiskiem tym nie 
spotykamy się na co dzień w pobliżu 
aglomeracji wielkich miast, a jedynie 
na obszarach wiejskich gdzie rolnictwo 
stanowi nadal główne źródło utrzyma-
nia ich mieszkańców.
 Mimo, że poruszanie się zwierząt w 
ruchu drogowym z roku na rok male-
je, co stanowi konsekwencję rozwoju 
obszarów miejskich i zmniejszenia się 
ilości pogłowia poszczególnych ga-
tunków zwierząt gospodarskich [2] 
między innymi w wyniku spadku opła-
calności produkcji rolnej, stanowi ono 
wciąż aktualne ustawowo zagadnienie.

 Ruch zwierząt został uregulowany 
wyłącznie w wyżej wymienionej usta-
wie. Ustawodawca poświęcił temu 
zagadnieniu tylko 3 artykuły w roz-
dziale 4 ustawy, a mimo to ruch ten 
podlega ściśle określonym zasadom, 

których naruszenie może skutkować 
odpowiedzialnością wykroczeniową, 
o której mowa między innymi w art. 
97 kodeksu wykroczeń [3]. Nie należy 
zgubić bowiem z pola widzenia faktu, 
że ruch zwierząt po drodze wpisuje się 

Ruch zwierząt po drodze. Ograniczenia w ruchu. 
Reżim ustawowy związany z organizacją ruchu

Streszczenie: Coraz rzadszym widokiem jest ruch zwierząt po drodze, przez który należy rozumieć jazdę wierzchem i pędzenie zwierząt. 
Mimo, że zjawisko to z roku na rok maleje, ustawodawca bardzo ściśle uregulował zasady jakie w niniejszym ruchu obowiązują. Autorka 
artykułu opisuje w nim nie tylko ogólne zasady rządzące ruchem zwierząt, ale również analizuje szczegółowe regulacje dotyczące pędzenia 
zwierząt i jazdy wierzchem. W pracy zwrócono również uwagę na zakazy, jakie obowiązują w ruchu zwierząt oraz związaną z ich narusze-
niem odpowiedzialność wykroczeniową i karną. Na zakończenie autorka wskazuje na problemy w warstwie defi nicyjnej związanej z ruchem 
zwierząt po drodze i formułuje postulaty de lege lata.

Słowa kluczowe: Ruch zwierząt po drodze; Droga przeznaczona do pędzenia zwierząt; Pędzenie zwierząt

Abstract: Becoming increasingly rare is the picture of the animal traffi  c on the public road. By this traffi  c it is understood animal prodding 
and animal riding. Even though this eff ect decreases from one year to another legislator very strictly determined rules that apply to this 
traffi  c. The author of this article describes in it not only general rules that determine the animal traffi  c on the roads but also analyses detailed 
regulations that concern animal prodding and animal riding. This article pays attention also to prohibitions that apply to animal traffi  c and 
related to them violations - off ence and criminal liability. At the end author points out to problems in the defi nition layer related to animal 
traffi  c on the road and formulates postulates de lege lata.

Keywords: Animal tra/  c on the road; Road dedicated for animal prodding; Animal prodding

Animal tra'  c on the road. Limitation in the tra'  c. Legal regime 
related to the tra'  c organisation

Małgorzata Klaudia 

Kozłowska

magister, adwokat

Doktorantka w Zakładzie Prawa 

Administracyjnego Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego

m.kozlowska86@wp.pl
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w szeroko rozumiany ruch drogowy, 
którego bezpieczeństwo stanowi je-
den z priorytetów ustawodawcy wyra-
żonych na gruncie przepisów ustawy.

Ruch zwierząt powinien 

odbywać się po drodze

W art. 35 ustęp 1 ustawy wyraźnie 
wskazano, że jazda wierzchem lub 
pędzenie zwierząt powinny odbywać 
się w pierwszej kolejności po drodze 
przeznaczonej do pędzenia zwierząt. 
Niestety w ustawie próżno szukać de-
fi nicji tejże drogi, co oznacza iż należy 
poszukiwać pozaustawowych desy-
gnatów przywołanej nazwy. W ocenie 
R. A. Stefańskiego pod pojęciem drogi 
przeznaczonej do ruchu zwierząt na-
leży rozumieć „drogi, którymi pędzi 
się zwierzęta głównie z pastwisk po-
łożonych poza wsią [4]”. Przywołana 
defi nicja nie rozwiewa jednak wątpli-
wości, co należy rozumieć pod poję-
ciem drogi specjalnie przeznaczonej 
do ruchu zwierząt. Odnosząc się do 
brzmienia przepisów zamieszczonych 
w rozdziale 4 ustawy pod tytułem 
„Ruch zwierząt” można wyprowadzić 
częściową negatywną defi nicję dro-
gi przeznaczonej do ruchu zwierząt. 
Uznać należy, a contrario do brzmie-
nia art. 35, 36 i 37 ustawy, że nie jest 
nią pobocze, droga składająca się z 
jezdni przeznaczonej do ruchu po-
jazdów, a w szczególności autostrady, 
drogi ekspresowe oraz drogi oznaczo-
ne znakiem B-8, tj. zakaz wjazdu pojaz-
dów zaprzęgowych.
 W przypadku braku drogi przezna-
czonej do ruchu zwierząt, zgodnie 
z normą wyrażoną w art. 35 ustęp 
1 ustawy, jazda wierzchem lub pę-
dzenie zwierząt może odbywać się 
poboczem, tj. częścią drogi przyległą 
do jezdni, która może być przeznaczo-
na do ruchu pieszych lub niektórych 
pojazdów, postoju pojazdów, jazdy 
wierzchem lub pędzenia zwierząt. 
Dopiero brak pobocza sprawia, że 
ruch zwierząt może odbywać się po 
jezdni. Reasumując stwierdzić trzeba, 
że możliwość wprowadzenia zwierząt 
na jezdnię, czyli część drogi przezna-
czoną wyłącznie do ruchu pojazdów 
stanowi odstępstwo od reguły i może 

mieć miejsce tylko wówczas, gdy ruch 
zwierząt nie może być przeprowadzo-
ny po drodze do tego przeznaczonej 
lub po poboczu z powodu jego braku 
lub czasowej niemożności z niego ko-
rzystania.
 Jednocześnie ustawa, ze względu 
na konieczność zapewnienia bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, 
zabrania zajmowania przez pędzone 
zwierzęta więcej niż prawej połowy 
jezdni albo drogi dla pieszych lub ro-
werów [5].

Nie każda droga dla zwierząt

Obowiązujące przepisy ustawy cho-
ciaż dopuszczają ruch zwierząt po 
jezdni, to jednak z uwagi na jego spe-
cyfi kę, a w szczególności utrudnienia, 
jakie może spowodować ustawodaw-
ca wskazał - wymieniając w sposób 
enumeratywny - rodzaje dróg, na któ-
rych ruch ten jest kategorycznie za-
broniony. Katalog ten jest katalogiem 
zamkniętym.
 Tym samym jazda wierzchem oraz 
pędzenie zwierząt są zabronione za-
wsze „po drodze oznaczonej znakami 
z numerem drogi międzynarodowej 
(droga E-16) oraz po drodze, na któ-
rej obowiązuje zakaz ruchu pojazdów 
zaprzęgowych, a zatem: autostradzie, 
drodze ekspresowej, a także na drodze, 
oznaczonej znakiem B-8 zakaz wjazdu 
pojazdów zaprzęgowych, oznaczają-
cym zakaz ruchu zarówno pojazdów 
zaprzęgowych, jak i jeźdźców i poga-
niaczy [6]”.

Regulacje dotyczące 

ruchu zwierząt po drodze

Ustawa ściśle reguluje w jaki sposób i 
w jakich warunkach ruch zwierząt po 
drodze powinien się odbywać oraz 
kto ruchem tym zobowiązany jest za-
wiadywać.
 Dyrektywy dotyczące tego zagad-
nienia są określone bezpośrednio w 
ustawie, bądź w przepisach, do któ-
rych ustawa odsyła wprost i nakazuje 
odpowiednie ich stosowanie lub w 
zasadach ogólnych dotyczących ru-
chu drogowego. Wobec powyższe-
go sankcjonowane są zachowania 
sprzeczne z ustawowymi nakazami 
lub normatywnymi zakazami.
 W przypadku pędzenia zwierząt 
osobą odpowiedzialną za prawidłową 
organizację ich ruchu jest poganiacz, 
a w przypadku jazdy wierzchem - jeź-
dziec. Osoby te zobowiązane są prze-
strzegać przepisów dotyczących nie 
tylko ruchu zwierząt, ale i przepisów 
dotyczących ruchu pojazdów me-
chanicznych [7]. Zarówno poganiacz 
zwierząt jak i jeździec, w myśl defi nicji 
zawartej w art. 2 punkt 20 ustawy, zo-
stali - na równi z osobami kierującymi 
pojazdami - uznani za kierujących. Ina-
czej jednak, niż w przypadku osób kie-
rujących pojazdami mechanicznymi, 
ani poganiacz zwierząt, ani jeździec 
nie muszą legitymować się jakimi-
kolwiek uprawnieniami w tym zakre-
sie [5]. Jednocześnie ustawa wpro-
wadza cenzus wiekowy w stosunku 
do jeźdźców i poganiaczy zwierząt. 

2. Ruch zwięrzęcia niepłochliwego, sprawnego 3 zycznie i dające sobą kierować po drodze twardej.
Fotogra3 a Barbara Wyleżoł
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Osoba jadąca wierzchem po drodze 
twardej musi mieć ukończone 17 lat 
(vide: art.36 ustęp 1 punkt 5 ustawy), 
a pędząca zwierzęta - 13 lat (vide: 
art.37 ustęp 4 punkt 2 ustawy). Art. 2 
punkt 2 ustawy defi niuje pojęcie drogi 
twardej, pod którym należy rozumieć 
drogę z jezdnią o nawierzchni bitu-
micznej, betonowej, kostkowej, klin-
kierowej lub brukowcowej oraz z płyt 
betonowych lub kamienno-betono-
wych, jeżeli długość nawierzchni prze-
kracza 20 m. Tym samym, na innych 
drogach niż droga twarda, na przykład 
na drogach gruntowych, w stosunku 
do poganiaczy zwierząt i jeźdźców nie 
obowiązuje żaden limit wiekowy.
 Zgodnie z art. 35 ustęp 2 ustawy do 
jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt 
po drodze twardej stosuje się, oprócz 
przepisów normujących wprost ruch 
zwierząt (art. 35 - 37 ustawy), odpo-
wiednio przepisy art. 34 ustęp 1 i 2 
regulujące ruch pojazdów zaprzęgo-
wych oraz przepisy o ruchu pojazdów.
 Podobnie jak w przypadku zwierząt 
zaprzęgowych, zwierzęta poruszające 
się po drodze twardej powinny być 
niepłochliwe, odpowiednio sprawne 
fi zycznie i dające sobą kierować [8]. 
Jednocześnie kierującego, który pę-
dzi zwierzęta lub jedzie wierzchem 
obowiązują odpowiednie przepisy o 
ruchu pojazdów. Z uwagi na specyfi -
kę ruchu zwierząt nie wszystkie prze-
pisy dotyczące ruchu pojazdów znaj-
dą zastosowanie do osób pędzących 
zwierzęta lub jadących wierzchem. 
Przyjmuje się, że w stosunku do tej 
ściśle określonej grupy kierujących 
zastosowania nie będą miały regula-
cje dotyczące prędkości i hamowania 
oraz holowania. Warto jednak zwrócić 
uwagę na pogląd W. Kotowskiego, 
który zauważa, że przepisy dotyczące 
prędkości i hamowania mogą mieć za-
stosowanie w stosunku do jeźdźców, 
ponieważ „koń w określonych warun-
kach ma możliwość przekroczenia 
prędkości [7]”.
 Zarówno jadący wierzchem jak i 
pędzący zwierzęta mają obowiązek 
stosowania się do zasady ruchu pra-
wostronnego (art.16 ustęp 1 ustawy), 
poruszania się możliwie jak najbliżej 
prawej krawędzi jezdni (art. 16 ustęp 

4 ustawy),przestrzegania zasad: włą-
czania się do ruchu (art.17 ustęp 1 i 2 
ustawy), zmiany pasa ruchu i kierun-
ku jazdy (art. 22 ustawy), wymijania 
i omijania (art. 23 ustęp 1 punkt 1 i 2 
ustawy), wyprzedzania (art. 24 usta-
wy), reguł związanych z przecinaniem 
się kierunków ruchu (art. 25 ustawy), 
przejeżdżania przez przejście dla pie-
szych (art. 26 ustawy) lub przejeżdża-
nia przez przejazd kolejowy (art. 28 
ustawy) [9]. Nadto, kierujący powinni 
dbać o czystość drogi, po której po-
ruszają się zwierzęta (art. 45 ustęp 1 
punkt 10 ustawy a contrario).

Szczegółowe zasady dotyczące 

pędzenia zwierząt i jazdy 

wierzchem

Poza ogólnymi, wspólnymi dla każde-
go ruchu zwierząt zasadami, ustawo-
dawca w kolejnych artykułach rozdzia-
łu 4 zdecydował się na wprowadzenie 
regulacji szczególnych, właściwych 
dla pędzenia zwierząt i jazdy wierz-
chem, co podyktowane zostało swo-
istymi odmiennościami związanymi z 
każdą z odmian tego ruchu.
 O tym jak prawidłowo powinny być 
pędzone zwierzęta po drodze stano-
wi art. 37 ustawy. Przepis ten zawiera 
pełen szczegółowy katalog nakazów i 
zakazów związanych z ruchem zwie-
rząt zarówno na poboczu jak i na jezd-
ni. Jednocześnie trzeba zauważyć, że 
ustawodawca w przywołanym arty-
kule odmiennie uregulował pędzenie 
zwierząt w stadzie oraz pojedynczo.
 Zwierzęta w stadzie mogą być pro-

wadzone po drodze wyłącznie pod 
odpowiednim nadzorem. Z kolei zwie-
rzę pojedyncze może być prowadzo-
ne tylko na uwięzi. Zwierzęta mogą 
być prowadzone również luzem przy 
pojeździe zaprzęgowym z jego prawej 
strony, jednakże w liczbie nieprzekra-
czającej 2 sztuk.
 Biorąc pod uwagę fakt, że nadzór 
nad pędzonymi zwierzętami sprawuje 
poganiacz, ustawa nakłada na niego 
szereg obowiązków szczegółowych, 
albowiem „osoba pędząca zwierzęta 
musi czynić to w taki sposób, by nie 
zagrażać bezpieczeństwu ruchu i nie 
narażać kogokolwiek na szkodę [10]”. 
Wobec powyższego poganiacz zwie-
rząt jest zobligowany do tego, aby 
iść po lewej stronie pędzonych przez 
siebie zwierząt, aby móc nad nimi za-
panować i zapobiec odejściu zwierząt 
od prawej krawędzi drogi, a w okresie 
niedostatecznej widoczności jest zo-
bowiązany do niesienia latarki z wi-
docznym z odległości co najmniej 150 
metrów światłem białym.
 Z kolei poruszając się po drodze 
wierzchem jeźdźcy, w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, powinni zastosować się do 
zakazów opisanych w art. 36 ustawy. 
Wywieść należy na gruncie przywo-
łanej regulacji, że jeździec powinien 
zawsze dosiadać zwierzęcia wyposa-
żonego w uzdę. Obowiązek ten ma 
zastosowanie zarówno do jazdy po-
boczem oraz jezdnią. Ma to zasadni-
cze znaczenie dla bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, albowiem jazda bez 
uzdy może utrudniać, a nawet unie-

3. Poganiacz nadzorujący ruch zwierząt w stadzie po drodze publicznej. Fotogra3 a Barbara Wyleżoł
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możliwiać kierowanie zwierzęciem [9]. 
Ponadto, zabroniona jest jazda wierz-
chem obok innego uczestnika ruchu 
na jezdni, „co oznacza, że na poboczu 
dozwolona jest jazda dwóch jeźdź-
ców obok siebie [11]”

Zakazy obowiązujące 

w ruchu zwierząt po drodze

Zakazy odnoszące się do jazdy wierz-
chem lub pędzenia zwierząt dotyczą 
nie tylko rodzaju drogi, na której ruch 
ten nie może się odbywać, ale również 
dotykają innych, równie ważkich kwe-
stii, które mają wpływ na zapewnienie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 W każdej sytuacji zabroniona jest 
jazda wierzchem po drodze twardej w 
okresie niedostatecznej widoczności, 
„co oznacza, że zakaz ten obowiązu-
je w okresie od zmierzchu do świtu, 
a także w warunkach zmniejszonej 
przejrzystości powietrza od świtu do 
zmierzchu, spowodowanej przykłado-
wo opadami atmosferycznymi [11]”. W 
przypadku pędzenia zwierząt zakazane 
jest pędzenie zwierząt w poprzek dro-
gi w miejscu niewidocznym na dosta-
teczną odległość, zatrzymywanie zwie-
rząt na jezdni oraz zajmowanie przez 
zwierzęta więcej niż połowy jezdni 
albo drogi dla pieszych lub rowerów.
 W ustawie znalazły się nadto zakazy 
dotyczące samych jeźdźców i pogania-
czy zwierząt. Poza wyrażonym wprost 
w przepisach dotyczących ruchu zwie-
rząt zakazem pędzenia zwierząt i jazdy 
wierzchem po drodze twardej osobie, 
która nie osiągnęła wieku, o którym 
mowa w przepisach art. 36 i 37 ustawy, 
w stosunku do tych kierujących usta-
wodawca wprowadził dalsze obostrze-
nia. W art. 45 ustęp 1 punkt 1 ustawy 
wprowadzono zakaz jazdy wierzchem 
lub pędzenia zwierząt osobie w stanie 
nietrzeźwości, w stanie po użyciu alko-
holu lub środka działającego podobnie 
do alkoholu. Tym samym ustawodaw-
ca słusznie objął omawianym zakazem 
wszystkich kierujących, w tym poga-
niaczy zwierząt i jeźdźców, albowiem 
liczba przestępstw i wykroczeń z udzia-
łem kierujących znajdujących się pod 
wpływem alkoholu jest nadal duża.

Odpowiedzialność wykroczeniowa 

związana z ruchem zwierząt 

po drodze

Zagadnienia dotyczące ruchu zwie-
rząt po drodze zostały szczegółowo 
uregulowane normami zawierającymi 
nakazy i zakazy skierowane do jego 
uczestników. Mimo to ustawa nie za-
wiera regulacji dających odpowied-
nim organom uprawnienie do sank-
cjonowania zachowań niezgodnych z 
normą prawną. Przepisów penalizują-
cych działania sprzeczne z dyspozycją 
normy wyrażonej na gruncie przywo-
łanej ustawy należy poszukiwać w ko-
deksie wykroczeń.
 Pędzący zwierzęta lub jeździec, któ-
ry dopuścił się uchybienia zasadom 
szczególnym dotyczącym ruchu zwie-
rząt (art. 35 - 37 ustawy) lub zasadom 
ogólnym regulującym ruch drogowy, 
które odnoszą się do kierujących ru-
chem zwierząt podlegają, zgodnie z 
sankcją wyrażoną w art. 97 kodeksu 
wykroczeń, karze grzywny do 3.000 zł 
lub karze nagany.
 Tej samej karze podlega kierujący 
ruchem zwierząt w stanie po użyciu 
alkoholu. Jednakże, jeżeli znajdujący 
się pod wpływem alkoholu pędzą-
cy zwierzęta lub jeździec sprowadzi 
zagrożenie w ruchu drogowym na 
drodze publicznej, to wtedy zmianie 
ulegnie kwalifi kacja prawna czynu na 
wykroczenie stypizowane w art. 86 § 
2 kodeksu wykroczeń, za który grozi 
kara aresztu, pozbawienia wolności 
lub grzywny.
 Z kolei kierujący ruchem zwierząt, 
który doprowadza do zanieczyszcze-
nia przez nie drogi publicznej powi-
nien liczyć się z karą grzywny do 1500 
zł lub karą nagany, o czym traktuje art. 
91 kodeksu wykroczeń.
 Zagadnienie związane z ruchem 
zwierząt po drodze, jakkolwiek zwięź-
le uregulowane w przepisach ustawy, 
stanowi tematykę obszerną, budzącą 
- szczególnie w warstwie defi nicyjnej 
- wiele wątpliwości.
 Brak poszczególnych defi nicji spra-
wia, że niekiedy trudno ocenić czy 
ruch zwierząt odbywa się w sposób 
prawidłowy.
 W ustawie prawo o ruchu drogo-

wym nie występuje defi nicja drogi 
przeznaczonej do pędzenia zwierząt, 
jak również próżno poszukiwać desy-
gnatów tej nazwy w dalszych przepi-
sach tego aktu prawnego. Zauważyć 
należy, że dopiero w przypadku braku 
owej drogi, kierujący ruchem zwierząt 
może skorzystać z pobocza, a w przy-
padku jego braku lub niedostępności 
- z jezdni.
 Podobnie - na gruncie prawa pol-
skiego nie zdefi niowano nigdzie poję-
cia zwierząt niepłochliwych, dających 
sobą kierować. Nazwa ta, w zależności 
od tego, kto interpretuje daną normę, 
może mieć bardzo wąski lub bardzo 
szeroki krąg desygnatów, co umoż-
liwia instrumentalne posłużenie się 
prawem.
 Finalnie, lapidarne i techniczne ure-
gulowanie ruchu zwierząt po drodze, 
przy zastosowaniu odesłań do prze-
pisów, które prima facie dotyczą kie-
rujących pojazdami mechanicznymi 
utrudnia w znacznej mierze nadzoro-
wanie tego ruchu i objęcie sankcjami 
zachowań zagrażających bezpieczeń-
stwu.
 Wobec powyższego, mimo że ruch 
zwierząt po drodze z roku na rok bę-
dzie stawał się zjawiskiem coraz bar-
dziej marginalnym, w ocenie autora 
należałoby zdefi niować pojęcie drogi 
przeznaczonej do pędzenia zwierząt 
oraz wskazać kategorie zwierząt nie-
płochliwych, których ruch po drodze i 
pędzenie są dopuszczalne, po to, żeby 
prawo było jednoznaczne i nie pozo-
stawiało zbyt dużego luzu interpre-
tacyjnego, przez co możliwy będzie 
skuteczny nadzór i kontrola nad jego 
przestrzeganiem oraz ograniczona 
możliwość instrumentalnego jego 
wykorzystania. 
 Nadto, umożliwienie osobom po-
siadającym ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych, tj. osobom, 
które ukończyły 13 lat a nie osiągnęły 
pełnoletniości, nadzorowania ruchu 
zwierząt po drodze twardej (poga-
niacz zwierząt musi mieć ukończone 
13 lat, a jeździec 17 lat) budzi poważ-
ne zastrzeżenia autora. „Osoba mająca 
ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych może, w myśl art. 426 k.c., 
ponosić odpowiedzialność odszko-
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dowawczą za swoje czyny (zdolność 
deliktowa), jeżeli można jej w danym 
wypadku przypisać winę, gdy miała 
rozeznanie skutków swojego zacho-
wania [12]”. Zatem, w sytuacji gdy 
pędzone zwierzęta wyrządzą szkodę 
innemu uczestnikowi ruchu drogowe-
go (np. spłoszone zwierzęta uszkodzą 
pojazd mechaniczny), poszkodowa-
ny zobowiązany będzie wystosować 
roszczenie odszkodowawcze wobec 
małoletniego sprawcy,  z uwagi na 
swój prywatny stan majątkowy, nie 
będzie w stanie pokryć wyrządzonych 
przez nadzorowane zwierzęta szkód. 
Tym samym zasadnym byłoby pod-
niesienie cenzusu wieku w stosunku 
do osób uprawnionych do pędzenia 
zwierząt i jazdy wierzchem po drodze 
twardej od 18 roku życia, ewentualnie 
zobowiązanie właścicieli zwierząt do 
wykupowana specjalnego ubezpie-
czenia, które pokryłoby potencjalne 
szkody związane z ich ruchem po tej 
drodze.  
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