
U ZA S A D N I E N I E  

Obecnie wymagania weterynaryjne dla schronisk dla zwierząt regulują przepisy 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U.  

Nr 158, poz. 1657). Przepisy tego rozporządzenia, pomimo upływu wielu lat, nie były 

dotychczas nowelizowane. Tymczasem, zarówno wyniki kontroli prowadzonych przez 

Inspekcję Weterynaryjną, jak również sygnały napływające ze strony społecznej wskazują na 

konieczność pilnej zmiany tych przepisów ze względu na pojawiające się nieprawidłowości  

w schroniskach dla zwierząt, czego skutkiem jest przebywanie w schroniskach zwierząt  

w warunkach, które nie zapewniają ich podstawowych potrzeb i nie zabezpieczają  

w wystarczającym stopniu ochrony zdrowia publicznego.   

Wymagania dla podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt określone w tym 

rozporządzeniu wymagają weryfikacji i uwzględnienia dokonujących się zmian w zakresie 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami.  

W odniesieniu do dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, projekt zakłada m.in. 

uszczegółowienie wymagań w zakresie posiadanych przez schronisko pomieszczeń i miejsc, w 

których utrzymywane są psy i koty, przeznaczenia, minimalnych wielkości i odpowiedniego 

wyposażenia tych pomieszczeń i miejsc oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej obsługi, 

która zapewni opiekę utrzymywanym w schronisku zwierzętom.  

Na potrzebę nowelizacji obowiązujących przepisów w tym zakresie wskazywały 

organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Ponadto przepisy regulujące wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla 

zwierząt były przedmiotem prac Pana Wojciecha Alberta Kurkowskiego, Pełnomocnika 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt i współpracującego 

z Pełnomocnikiem zespołu ekspertów. W wyniku tych prac Pełnomocnik przekazał Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi założenia nowych przepisów w tym zakresie.  

Projekt rozporządzenia opiera się na propozycji przepisów przedstawionych przez 

Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt. 
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Z uwagi na zakres zmian zasadne jest wydanie nowego rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia schronisk dla zwierząt. Ponadto, z uwagi na zmiany ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1421), które utrzymywały w mocy wydane na jej podstawie rozporządzenia do 

czasu wydania nowych, bez możliwości ich zmiany, niemożliwe jest dokonanie nowelizacji 

dotychczas obowiązującego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie i zachodzi 

konieczność wydania nowego rozporządzenia. 

W związku z koniecznością dostosowania funkcjonujących schronisk dla zwierząt do 

wymagań określonych w rozporządzeniu proponuje się wejście w życie przepisów 

rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.  Ze względu na długi okres vacatio 

legis projektowanego rozporządzenie, wystarczający do dostosowania się istniejących 

schronisk do nowych norm, w projekcie nie przewiduje się przepisów przejściowych. 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Inspekcję Weterynaryjną, w 2019 r. 73 schroniska 

były prowadzone przez przedsiębiorców, 102 przez gminy,  42 przez organizacje ochrony 

zwierząt, a 10 wspólnie przez gminy i organizacje ochrony zwierząt. 

Poniższa tabela wskazuje liczbę schronisk  nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną 

oraz liczbę bezdomnych zwierząt utrzymywanych w tych schroniskach w latach 2011-2019.  

 

Rok Liczba schronisk Liczba psów Liczba kotów 

2011 150 100 265 20 470 

2012 161 105 539 21 832 

2013 174 106 267 27 480 

2014 183 105 664 24 111 

2015 205 109 908 26 420 

2016 218 112 727 29 621 

2017 212 109 962 32 245 

2018 216 107 325 29 326 

2019 227 105 188 31 116 

W 2020 r. z 234 podmiotów prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu 

schronisk dla zwierząt Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała 225 schronisk. 

Nieprawidłowości stwierdzono w 28,4% podmiotów, w stosunku do 20 podmiotów wszczęto 
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postępowanie administracyjne lub karne. Ponadto, w 2020 r. powiatowi lekarze weterynarii 

wykonali 453 kontrole dotyczące dobrostanu zwierząt w schroniskach dla bezdomnych 

zwierząt.  

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt niniejszego rozporządzenia został 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z 

późn. zm.). 

Projektowane rozporządzenie zostało wpisane pod nr 261 do wykazu prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 


