
PROJEKT 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O L N I C T WA  I  R O Z W O J U  W S I 1) 

z dnia ……………………..… 2021 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 

zwierząt 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Schronisko dla zwierząt, zwane dalej „schroniskiem”, powinno być zlokalizowane 

w odległości co najmniej 150 m, mierzonej jako najkrótszy odcinek od granicy działki, na 

której jest zlokalizowane schronisko, do budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności 

publicznej, zakładów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, zakładów należących do 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania pasz, 

zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, 

przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, rzeźni, 

targów, spędów, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierząt.  

2. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku gdy budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zakłady należące do podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, zakłady 

należące do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania 

pasz, zakłady prowadzące działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, 

przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, rzeźnie, 

targi, spędy, ogrody zoologiczne oraz inne miejsca gromadzenia zwierząt, powstały po dniu 

nadania podmiotowi prowadzącemu schronisko weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. 

                                                

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942) 
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§ 2. 1.Teren, na którym jest zlokalizowane schronisko, powinien mieć utwardzone drogi 

komunikacyjne oraz być ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostawanie się na teren 

schroniska zwierząt i osób trzecich.  

2. Ogrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie powinno posiadać ostrych zakończeń oraz 

innych elementów stwarzających zagrożenie powstania urazów lub uszkodzeń ciała u zwierząt. 

§ 3. 1. W schronisku wyodrębnia się pomieszczenia lub miejsca przeznaczone do: 

1) wykonywania zabiegów leczniczych i profilaktycznych;  

2) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;  

3) utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla niekastrowanych samców i samic; 

4) kwarantanny zwierząt przyjętych do schroniska przez okres co najmniej 14 dni od dnia 

przyjęcia zwierzęcia; 

5) separacji zwierząt agresywnych; 

6) utrzymania młodych oddzielonych od matek; 

7) utrzymania samic z oseskami; 

8) przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych; 

9) przechowywania karmy, pozwalające na przechowywanie zapasu karmy, 

umożliwiającego zaspokojenie potrzeb żywnościowych zwierzętom przebywającym 

w schronisku, na okres nie krótszy niż 7 dni; 

10) przechowywania środków dezynfekcyjnych; 

11) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji; 

12) celów socjalnych; 

13) wydawania zwierząt ze schroniska; 

14) składowania odchodów. 

2. Pomieszczenia lub miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6 i 7, powinny umożliwiać 

zapewnienie temperatury nie niższej niż 16℃, jeżeli zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii 

wymagane jest zapewnienie takich warunków. 

3. W schronisku zapewnia się wybieg dla psów o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2, 

pozwalający na socjalizację psów i realizację zachowań właściwych dla gatunku. 

4. W pomieszczeniach lub miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–7, zapewnia się 

zwierzętom możliwość swobodnego poruszania się, ochronę przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia. 

5. Warunki jakie powinny spełniać pomieszczenia lub miejsca, o których mowa w ust. 1 

pkt 2–7, w których utrzymywane są psy i koty, są określone w załączniku do rozporządzenia. 



– 3 – 

§ 4. Schronisko wyposaża się w urządzenie chłodnicze do czasowego przetrzymywania 

zwłok zwierząt przed przekazaniem ich do zakładu prowadzącego działalność w zakresie 

unieszkodliwiania zwłok zwierząt, z którym podmiot prowadzący schronisko posiada umowę 

o wykonywaniu usługi. 

§ 5. 1. Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub miejscach, o których mowa w § 3 

ust. 1, wykonuje się: 

1) z materiałów:  

a) umożliwiających mycie i odkażanie,  

b) niepowodujących urazów lub uszkodzeń ciała u zwierząt;  

2) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.  

2. Podmiot prowadzący schronisko czyści i odkaża urządzenia stosowane w schronisku, 

w tym urządzenia wykorzystywane do karmienia i pojenia zwierząt. 

§ 6. 1. Podmiot prowadzący schronisko prowadzi wykaz zwierząt przebywających 

w schronisku.  

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w formie elektronicznej. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie; 

2) datę i godzinę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 

osoby lub nazwę, siedzibę i adres podmiotu przekazującego zwierzę do schroniska; 

3) okres kwarantanny; 

4) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów leczniczych i profilaktycznych; 

5) informację o przeprowadzeniu zabiegu kastracji lub informację lekarza weterynarii 

o przeciwskazaniach do wykonania takich zabiegów; 

6) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby lub 

nazwę, siedzibę i adres podmiotu, którym przekazano zwierzę lub datę śmierci; 

7) fotografię przedstawiające głowę, sylwetkę oraz cechy charakterystyczne zwierzęcia. 

3. Podmiot prowadzący schronisko prowadzi książkę kontroli weterynaryjnej, do której 

są wpisywane kontrole urzędowego lekarza weterynarii. 

4. Zwierzęta wydaje się ze schroniska wraz z wypisem z wykazu, zawierającym 

informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3–6. 

§ 7. 1. Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym 

w schronisku: 
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1) całodobową opiekę przez osobę lub osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze 

zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, 

2) opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakresie: 

a) kontroli stanu zdrowia, 

b) leczenia i profilaktyki, w tym: 

– szczepienia psów przeciwko parwowirozie oraz nosówce oraz aktualizacje tych 

szczepień, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii, 

– szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie oraz aktualizacje szczepienia co 

12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia, 

–  szczepienia kotów przeciwko panleukopenii, herpeswirozie i kaliciwirozie oraz 

aktualizacje tych szczepień, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii, 

c) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. 

2. Schronisko zatrudnia osobę, która odpowiada za przestrzeganie przepisów w sprawie 

wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk oraz przepisów o ochronie zwierząt, 

posiadającą wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub wykształcenie wyższe na 

kierunku weterynaria lub zootechnika, i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy 

ze zwierzętami. 

§ 8. 1. Podmiot prowadzący schronisko zapewnia, że psy i koty przyjęte do schroniska 

nieposiadające oznakowania, zostaną oznakowanie transponderem, zgodnym z normą ISO 

11784 i wykorzystującym technologię HDX lub FDX-B oraz umożliwiającym odczytanie 

danych przez czytnik zgodny z normą ISO 11785. 

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, wykonuje się nie później niż w terminie 7 dni 

od dnia przyjęcia psa lub kota do schroniska, o ile lekarz weterynarii nie zaleci inaczej. 

3. Informacje o tym oznakowaniu wprowadza się do co najmniej jednej z baz danych 

zwierząt towarzyszących, do której każdy zainteresowany może zgłosić zwierzę, o ile taka baza 

istnieje, wraz z podaniem nazwy, siedziby i adresu schroniska, do którego przyjęto zwierzę.  

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.2) 

 

                                                

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 

zwierząt (Dz. U. poz. 1657), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z 

art. 7 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 916). 



– 5 – 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU 

WSI 

 

 

 

 

 

 

  



– 6 – 

Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia ……… (poz. …) 

 

1. Minimalne warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia lub miejsca, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–7 rozporządzenia, w których są utrzymywane psy: 

1) psy utrzymuje się pojedynczo lub w grupach maksymalnie 6 zgodnie żyjących zwierząt, 

z wyjątkiem suk ze szczeniętami oraz całych miotów szczeniąt w liczbie większej niż 6, 

których nie należy rozdzielać; 

2) w kojcu zewnętrznym lub nieogrzewanym pomieszczeniu powinny znajdować się budy 

odpowiedniej wielkości, w liczbie umożliwiającej wszystkim psom jednoczesne 

schronienie i wypoczynek; 

3) w ogrzewanych pomieszczeniach i ogrzewanych kojcach wewnętrznych zapewnia się 

legowiska; 

4) zwierzęta agresywne utrzymuje się pojedynczo; 

5) każdemu psu zapewnia się wyjście na wybieg lub spacer nie rzadziej niż 2 razy 

w tygodniu. Z wymogu tego wyłączone mogą być psy lękliwe i agresywne, suki ze 

szczeniętami, szczenięta, psy podlegające kwarantannie oraz psy, co do których 

ograniczenie wyjścia na wybieg lub spacer wynika z zalecenia lekarza weterynarii; 

6) kojec suki ze szczeniętami wyposaża się w dodatkowy przedział lub półkę spoczynkową, 

umożliwiające suce czasową separację od szczeniąt; 

7) karmiącej suce ze szczeniętami zapewnia się powierzchnię równą powierzchni 

przeznaczonej dla pojedynczego psa o identycznej masie ciała, zgodnie z wielkościami 

określonymi w pkt 8; 

8) minimalna powierzchnia dla psów w kojcu: 

Masa ciała (kg) Minimalna 

powierzchnia na 

jednego psa (m2) 

Minimalna 

powierzchnia 

dodatkowa na 

każdego kolejnego 

psa w przypadku 

utrzymania 

w grupie (m2) 

Minimalna 

wysokość 

pomieszczenia (m) 

<20 4 2 1,7 

20-30  6 3 1,7 

>30  8 4 1,7 
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2. Minimalne warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia lub miejsca, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–7 rozporządzenia, w których są utrzymywane koty: 

1) minimalna powierzchnia dla dorosłego kota w jednym pomieszczeniu powinna wynosić 

1,5 m2; pomieszczenie to wyposaża się w półkę spoczynkową o powierzchni 0,5 m2; 

2) dla każdego dodatkowego dorosłego kota dodaje się 0,75 m2 powierzchni 

oraz dodatkowo półkę spoczynkową o powierzchni 0,5 m2; 

3) wysokość pomieszczenia powinna wynosić minimum 2 m; 

4) minimalna powierzchnia, na której można utrzymywać samicę z młodymi, jest równa 

przestrzeni dla pojedynczego dorosłego kota, jednak konieczne jest stopniowe 

zwiększanie tej powierzchni tak, aby do czwartego miesiąca życia kocięta zostały 

przeniesione do pomieszczeń odpowiadających wartościom wskazanym w pkt 1 i 2; 

5) pomieszczenia, w których utrzymywane są koty, wyposaża się w półki spoczynkowe, 

legowiska i kuwety na odchody; 

6) miejsca karmienia i miejsca, w których są umieszczane kuwety, są oddalone od siebie 

o co najmniej 0,5 m; miejsc tych nie zamienia się względem siebie; 

7) w przypadku pobytu więcej niż jednego kota w jednym pomieszczeniu, liczba kuwet nie 

może być mniejsza niż liczba zwierząt. Powyżej 4 kotów zapewnia się 1 kuwetę na 

2 koty; 

8) w okresie kwarantanny lub w przypadku potrzeby izolacji, separacji, lub podczas 

leczenia, dopuszcza się utrzymanie kotów w klatkach, o ile klatka, w której kot jest 

utrzymywany, ma nie mniej niż 90 cm długości, 60 cm szerokości oraz 60 cm wysokości. 

  

 

 


