
 

Nazwa projektu 

Projekt rozporządzenia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia schronisk dla zwierząt 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Szymon Giżyński Sekretarz Stanu  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Agnieszka Staniszewska tel. 22 623 14 59 

dobrostan@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia: 23.09.2021 r.  

 

Źródło: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) 

 

Nr w wykazie prac:  

 

                                                          OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

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 nowelizacji 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 2020 r. z 234 podmiotów prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu schronisk dla zwierząt 

Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała 225 schroniska. Nieprawidłowości stwierdzono w 28,4% podmiotów, 

w stosunku do 20 podmiotów wszczęto postępowanie administracyjne lub karne. Ponadto, w 2020 r. 

powiatowi lekarze weterynarii wykonali 453 kontrole dotyczące dobrostanu zwierząt w schroniskach dla 

bezdomnych zwierząt.  
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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 i odpowiedniego wyposażenia tych 

pomieszczeń i miejsc oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej obsługi, która zapewni opiekę 

utrzymywanym w schronisku zwierzętom.  

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest działanie legislacyjne, polegające na wydaniu nowego rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

schronisk dla zwierząt.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak informacji. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty prowadzące 

schroniska dla zwierząt  

234 schroniska dla 

zwierząt   

Raport roczny Głównego 

Lekarza Weterynarii z 

wizytacji schronisk dla 

zwierząt za rok 2020 

 

Konieczność dostosowania 

schroniska do nowych 

wymagań określonych 

w rozporządzeniu 

 

Inspekcja 

Weterynaryjna  
  

Konieczność weryfikacji 

spełniania warunków dla 

prowadzenia schronisk dla 

zwierząt przez podmioty 

prowadzące taką działalność 

nadzorowaną   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji.   



– 3 – 

Projektowane rozporządzenie zostanie wysłane do konsultacji publicznych, trwających co najmniej 30 dni, do 

organizacji branżowych i zawodowych rolników, związków zawodowych rolników, organizacji, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i podmiotów prowadzących schroniska, a także zostanie 

skierowana do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Projekt rozporządzenia zostanie wysłany m. in. do następujących podmiotów: 

Krajowa Rada Izb Rolniczych, 

Krajowa Rada Spółdzielcza, 

Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna, 

Konfederacja „Lewiatan”, 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

Związek Rzemiosła Polskiego, 

Związek Pracodawców Business Centre Club, 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 

NSZZ „Solidarność”, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

Forum Związków Zawodowych, 

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie, 

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych,  

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”, 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

Związek Zawodowy Rolnictwa „SAMOOBRONA”, 

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP, 

Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 

Polski Związek Zawodowy Rolników, 

Fundacja Viva! 
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, 

Ogólnopolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami OTOZ Animals, 

Fundacja MEDOR Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy zostanie zamieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji.  Konsultacje 

publiczne będą trwały co najmniej 30 dni. 

 

 

 6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie powinno spowodować skutków finansowych dla 

sektora finansów publicznych, natomiast ze względu na to, że część schronisk jest 

prowadzona przez samorządy lub wspólnie przez samorządy i organizacje, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, może mieć wpływ na budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Oszacowanie ewentualnych skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego będzie możliwe po zakończeniu konsultacji publicznych projektowanego 

rozporządzenia.  

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

                                                                                Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Projektowane rozporządzenie nie będzie mieć wpływu na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych 

oraz osób starszych.  

Niemierzalne   

Dodatkowe Wejście w życie rozporządzenia może spowodować skutki finansowe dla podmiotów 
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informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

prowadzących schroniska dla zwierząt związane z koniecznością dostosowania do 

nowych wymagań określonych w rozporządzeniu. 

Oszacowanie ewentualnych skutków finansowych dla tych podmiotów będzie możliwe 

po zakończeniu konsultacji publicznych projektowanego rozporządzenia.  

 

 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie  

 nie dotyczy 

 

Komentarz:  

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowane rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, 

 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu nastąpi po wykonaniu przez Inspekcję Weterynaryjna kontroli dotyczących 
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dostosowania schronisk do nowych wymogów, nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia 

rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Inspekcja Weterynaryjna kontroluje każde schronisko co najmniej 1 raz w 

roku, zatem w ciągu 1 roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia schroniska, które nie będą spełniały 

nowych wymogów będą musiały zostać zamknięte. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 


