
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 ……………………..… 2022 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: 

1) 150 m, mierzonej jako najkrótszy odcinek od obiektów budowlanych schroniska do: 

a) budynków mieszkalnych,  

b) obiektów użyteczności publicznej,  

c) zakładów utrzymujących zwierzęta zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 

2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającym i uchylającym 

niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. 

UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)),  

d) zakładów, w których prowadzi się działalność w zakresie: 

–  produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego,  

–  wytwarzania pasz,  

–  określonym w art. 23 ust. 1 lit. a lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 

                                                

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 65, Dz. Urz. 

UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10.2018, str. 

11 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 3. 
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rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. 

zm.3)), 

e) rzeźni,  

f) ogrodów zoologicznych, 

g)  ośrodków rehabilitacji zwierząt, 

h) azyli dla zwierząt; 

2) 500 m, mierzonej jako najkrótszy odcinek od obiektów budowlanych schroniska do ujęć 

wody przeznaczonych do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

2. Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się: 

1)  w odniesieniu do odległości schroniska od budynków, obiektów, zakładów, rzeźni, 

ogrodów zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt, azyli dla zwierząt lub ujęć 

wody, o których mowa w ust. 1, które powstały, zostały zarejestrowane lub zatwierdzone 

lub zostały zlokalizowane po rozpoczęciu prowadzenia działalności przez schronisko; 

2)  jeżeli schronisko jest przeznaczone dla maksymalnie 15 zwierząt, przy czym samica  

– suka lub kotka – z potomstwem przed odsadzeniem jest liczona jako jedno zwierzę. 

3. Wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli uzyskano pozytywną 

opinię hydrologa, przygotowaną na podstawie analiz hydrogeologicznych lub 

hydrologicznych, dotyczącą wpływu schroniska na jakość ujmowanych wód, z tym że 

odległość od obiektów budowlanych schroniska do ujęcia wody przeznaczonego do poboru 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie może być mniejsza niż 150 m. 

§ 2. Teren, na którym jest zlokalizowane schronisko: 

1) powinien mieć utwardzone drogi komunikacyjne; 

2) zabezpiecza się ogrodzeniem o wysokości co najmniej 170 cm trwale związanym z 

gruntem, niemającym elementów stwarzających zagrożenie powstania urazów lub 

uszkodzeń ciała u zwierząt.  

§ 3. 1. W schronisku wyodrębnia się: 

                                                

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33, Dz. Urz. 

UE L 216 z 14.08.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 
1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 130 z 28.05.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 294 z 

21.11.2018, str. 44 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1.  
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1) pomieszczenia przeznaczone do: 

a) wykonywania podstawowych zabiegów leczniczych, wyposażone co najmniej w stół 

zabiegowy, oświetlenie naturalne lub sztuczne o natężeniu 500 luksów, zamykaną 

szafkę do przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów 

medycznych, chyba że takie zabiegi są wykonywane w zakładzie leczniczym dla 

zwierząt, z którym podmiot prowadzący schronisko zawarł umowę o wykonywanie 

takich zabiegów, 

b) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt,  

c) utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne pomieszczenie dla 

niekastrowanych samców i samic, 

d) kwarantanny zwierząt przyjętych do schroniska co najmniej przez 15 dni liczonych 

od dnia przyjęcia zwierzęcia, pozwalające na ich izolowanie od innych zwierząt oraz 

zabezpieczające przed przeniesieniem choroby zakaźnej zwierząt do schroniska, 

e) separacji zwierząt agresywnych, 

f) utrzymywania młodych oddzielonych od matek, 

g) utrzymywania samic z oseskami, 

h) prac administracyjno-biurowych, 

i) celów socjalnych; 

2) miejsca przeznaczone do: 

a) przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, 

b) przechowywania karmy, w których przechowuje się zapas karmy umożliwiający, co 

najmniej przez 7 dni, zaspokojenie potrzeb żywnościowych zwierząt 

przebywających w schronisku, chyba że jest zachowana ciągłość dostawy karmy, 

c) przechowywania środków dezynfekcyjnych, 

d) wydawania zwierząt ze schroniska, 

e) składowania odchodów zwierząt. 

2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, f oraz g, zapewnia się 

temperaturę nie niższą niż 16℃. 

3. Przed wejściami do pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i d, wykłada się 

maty dezynfekcyjne, przy czym wyłożone maty powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 

szerokość danego wejścia, a długość – nie mniejszą niż 1 m.  
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4. W schronisku zapewnia się wybieg dla psów, o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2, 

z dostępem do trawnika oraz materiałów i przedmiotów absorbujących uwagę psów, 

pozwalający na socjalizację psów i realizację zachowań właściwych dla tego gatunku.  

5. Wymagania, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli schronisko jest 

przeznaczone dla maksymalnie 35 psów, przy czym samica – suka – z potomstwem przed 

odsadzeniem jest liczona jako jedno zwierzę. 

6. Każdemu psu zapewnia się wyjście na wybieg lub spacer nie rzadziej niż 2 razy 

w tygodniu, przy czym tego wymagania można nie stosować do psów lękliwych 

i agresywnych, suk ze szczeniętami, szczeniąt, psów podlegających kwarantannie oraz psów, 

w odniesieniu do których ograniczenie wyjścia na wybieg lub spacer wynika z zalecenia lekarza 

weterynarii. 

7. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–g, zwierzętom zapewnia się 

możliwość swobodnego poruszania się, ochronę przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi oraz stały dostęp do wody spełniającej wymagania wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 

8. Minimalne warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 lit. b–g, w których są utrzymywane psy i koty, są określone w załączniku do 

rozporządzenia. 

9. Zwierzęta w schronisku karmi się co najmniej raz dziennie karmą właściwą dla danego 

gatunku zwierząt. 

§ 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 zawarł umowę 

o wykonywanie takich usług. 

§ 5. 1. Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. 

a–g, wykonuje się: 

1) z trwałych materiałów:  

a) umożliwiających mycie i odkażanie,  

b) niepowodujących urazów lub uszkodzeń ciała u zwierząt;  

2) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.  

2. W schronisku pomieszczenia i kojce, w których są utrzymywane zwierzęta, w tym 

urządzenia do pojenia i karmienia, czyści się co najmniej raz dziennie.  
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3. W schronisku przeprowadza się dezynsekcję pomieszczeń:  

1) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i d, po każdym opuszczeniu pomieszczenia przez 

zwierzę;  

2) innych niż te, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i d, w których przebywają zwierzęta, 

nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

4. W schronisku przeprowadza się deratyzację co najmniej 2 razy w roku. 

§ 6. 1. W schronisku prowadzi się wykaz zwierząt przebywających w schronisku.  

2. Wykaz prowadzi się w postaci elektronicznej, z możliwością sporządzenia wydruku. 

3. Wykaz zawiera: 

1) opis zwierzęcia, w tym: 

a) gatunek, 

b) wiek oszacowany przez lekarza weterynarii lub technika weterynarii, 

c)  wagę aktualizowaną co najmniej 2 razy w roku, 

d) płeć wraz z informacją o przeprowadzeniu kastracji, 

e) maść i znaki szczególne, 

f) oznakowanie, w tym numer ewidencyjny psa oraz numer wszczepionego 

transpondera, 

g) informację o kondycji zwierzęcia w dniu przyjęcia do schroniska; 

2) datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska oraz imię, nazwisko, miejsce zamieszkania 

i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, które przekazały zwierzę do 

schroniska; 

3) informacje o okresie kwarantanny zwierzęcia; 

4) informacje dotyczące przeprowadzonych u zwierzęcia szczepień i zabiegów 

diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych, w tym dotyczących zwalczania 

pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych; 

5) datę kastracji zwierzęcia albo informację lekarza weterynarii o przeciwskazaniach do 

wykonania takiego zabiegu; 

6) datę opuszczenia schroniska przez zwierzę oraz imię, nazwisko, miejsce zamieszkania 

i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, którym przekazano zwierzę; 

7) datę śmierci zwierzęcia oraz nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu przekazano 

zwłoki zwierzęcia; 

8) fotografię przedstawiającą głowę, sylwetkę oraz cechy charakterystyczne zwierzęcia, 

wykonaną w sposób umożliwiający określenie wielkości zwierzęcia; 
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9) numer kojca, w którym przebywa zwierzę, aktualizowany po każdym przemieszczeniu 

zwierzęcia. 

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

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

5. Kopię wypisu, o którym mowa w ust. 4, przechowuje się w schronisku przez 3 lata od 

dnia wydania zwierzęcia ze schroniska i udostępnia organom Inspekcji Weterynaryjnej do 

celów kontrolnych. 

§ 7. 1. Zwierzętom przebywającym w schronisku zapewnia się: 

1) całodobową opiekę sprawowaną przez osobę przeszkoloną w zakresie postępowania ze 

zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt; 

2) opiekę weterynaryjną, co najmniej w zakresie: 

a) kontroli stanu zdrowia, 

b) leczenia i profilaktyki, w tym: 

– szczepienia psów przeciwko parwowirozie, parainfluenzie i nosówce oraz 

aktualizacje tych szczepień, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii, 

– szczepienia kotów przeciwko: 

– – wściekliźnie co 12 miesięcy, 

– – panleukopenii, herpeswirozie i kaliciwirozie oraz aktualizacje tych 

szczepień, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii, 

c) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. 

2. W schronisku zatrudnia się osobę lub zawiera się umowę o świadczenie usług z osobą, 

która odpowiada za przestrzeganie przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia schronisk dla zwierząt 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. 

3. Wymagania, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli schronisko jest 

przeznaczone dla maksymalnie 35 zwierząt, przy czym samica – suka lub kotka – z 

potomstwem przed odsadzeniem jest liczona jako jedno zwierzę. 

4. W schronisku zapewnia się przeprowadzenie kastracji dojrzałych płciowo: 

1) psów i samic kotów po upływie kwarantanny, a przed upływem 8 miesięcy liczonych od 

dnia ich przyjęcia do schroniska;  

2) kocurów przed ich wydaniem ze schroniska. 
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5. W schronisku prowadzi się ewidencję wyprowadzeń psów na wybiegi lub spacery. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, zawiera co najmniej imię i nazwisko osoby 

wyprowadzającej psa na wybieg lub spacer, numer ewidencyjny psa oraz datę wyprowadzenia 

psa na wybieg lub spacer. 

7. Ewidencję, o której mowa w ust. 5, prowadzi się w formie elektronicznej, z 

możliwością sporządzenia wydruku. 

§ 8. 1. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem wykazu, o którym mowa w 

§ 6 ust. 1, oraz ewidencji, o której mowa w § 7 ust. 5, są przetwarzane i udostępniane organom 

Inspekcji Weterynaryjnej do celów kontrolnych.  

2. Dane obejmujące imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby lub nazwę, 

siedzibę i adres podmiotu, którym przekazano zwierzę, przechowuje się w schronisku przez 3 

lata od dnia wydania zwierzęcia ze schroniska. 

3. Dane obejmujące imię i nazwisko osoby wyprowadzającej psa na wybieg lub spacer, 

które znajdują się w ewidencji, o której mowa w § 7 ust. 5, przechowuje się w schronisku do 

dnia wydania tego psa ze schroniska. 

§ 9. 1. W schronisku zapewnia się, że psy i koty przyjęte do schroniska niemające 

oznakowania zostaną oznakowane transponderem, zgodnym z normą ISO 11784 „Radiowa 

identyfikacja zwierząt – Struktura kodowa” i wykorzystującym technologię HDX lub FDX-B 

oraz umożliwiającym odczytanie danych przez czytnik zgodny z normą ISO 11785 

„Charakterystyka protokołu transmisji”. 

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

od dnia zakończenia kwarantanny, chyba że lekarz weterynarii zaleci inaczej. 

3. Informacje o oznakowaniu, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się do bazy danych 

zwierząt towarzyszących, wraz z podaniem nazwy, siedziby i adresu schroniska, do którego 

przyjęto zwierzę.  

§ 10. Schronisko, które wysyła zwierzęta do państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

innego niż Rzeczpospolita Polska, powinno spełniać wymagania określone w pkt 2 i 3 w części 

5 załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 

2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w 

odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni 
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oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. 

Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.4)). 

§ 11. W przypadku schronisk, które rozpoczęły działalność przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, wymagania, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego 

rozporządzenia, uznaje się za spełnione, jeżeli te schroniska zostały zlokalizowane zgodnie z 

przepisami dotychczasowymi. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.5) 

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU 

WSI 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 191 z 16.06.2020, str. 3, Dz. Urz. 

UE L 267 z 14.08.2020, str. 6, Dz. Urz. UE L 366 z 04.11.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 438 z 08.12.2021, 
str. 38. 

5)  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 ust. 1 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). 



– 9 – 

Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia ……… (poz. …) 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ POMIESZCZENIA, O 

KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1 PKT 1 LIT. B–G ROZPORZĄDZENIA, W KTÓRYCH 

SĄ UTRZYMYWANE PSY I KOTY 

1. Minimalne warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia, o których mowa w § 3 ust. 

1 pkt 1 lit. b–g rozporządzenia, w których są utrzymywane psy: 

1) psy utrzymuje się pojedynczo lub w grupach złożonych z 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 umieszcza się budy o wielkości 

i w liczbie umożliwiającej wszystkim psom jednoczesne schronienie i wypoczynek; 

3) budy i podesty wykonane z drewna zabezpiecza się środkami impregnującymi, 

nieszkodliwymi dla zwierząt; 

4) w ogrzewanych pomieszczeniach i ogrzewanych kojcach wewnętrznych zapewnia się 

legowiska; 

5) zwierzęta agresywne utrzymuje się pojedynczo; 

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, z wyjątkiem powierzchni zajętej przez 

legowisko lub budę wynosi: 

Masa ciała psa (kg) Minimalna 

powierzchnia na 

jednego psa (m2) 

Minimalna 

powierzchnia 

dodatkowa na 

każdego kolejnego 

psa w przypadku 

utrzymywania 

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, o których mowa w § 3 ust. 

1 pkt 1 lit. b–g rozporządzenia, w których są utrzymywane koty: 

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

1,5 m2, z wyjątkiem powierzchni zajętej przez legowisko; 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) pomieszczenie powinno mieć co najmniej 2 m wysokości; 

4) minimalna powierzchnia, na której utrzymuje się samicę z młodymi, jest taka sama jak 

przestrzeń dla pojedynczego dorosłego kota, z tym że powierzchnię tę zwiększa się 

stopniowo tak, aby do 4. miesiąca życia kocięta zostały przeniesione do pomieszczeń, 

których powierzchnia odpowiada wartościom określonym w pkt 1 i 2; 

5) pomieszczenie wyposaża się w legowiska, kuwety na odchody oraz przedmioty służące 

do wspinania się i ścierania pazurów; 

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

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

7) w przypadku utrzymywania w jednym pomieszczeniu do 4 dorosłych kotów, zapewnia 

się 1 kuwetę na każdego kota; w przypadku utrzymywania w jednym pomieszczeniu 

więcej niż 4 kotów zapewnia się dodatkowo 1 kuwetę na każde 2 kolejne koty; 

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

dopuszcza się utrzymywanie kotów w klatkach, jeżeli klatka, w której jest utrzymywany 

kot, ma nie mniej niż 70 cm długości, 60 cm szerokości oraz 60 cm wysokości, chyba że 

lekarz weterynarii zaleci inaczej. 
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U Z A 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. 

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 są utrzymywane 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.  

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano wprowadzenie wymogu, aby 

nowopowstające schroniska były zlokalizowane w odległości co najmniej 150 m od: 

1) budynków mieszkalnych; 

2) obiektów użyteczności publicznej; 

3) zakładów utrzymujących zwierzęta zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 

2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającym i uchylającym 

niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. 

UE  L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.); 
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4) zakładów, w których prowadzi się działalność w zakresie produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego;  

5) zakładów, w których prowadzi się działalność w zakresie wytwarzania pasz; 

6)  zakładów, w których prowadzi się działalność w zakresie określonym w art. 23 ust. 

1 lit. a lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 

przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o 

produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, 

str. 1, z późn. zm.); 

7) rzeźni;  

8) ogrodów zoologicznych; 

9)  ośrodków rehabilitacji zwierząt; 

10) azyli dla zwierząt. 

Ponadto wprowadzono wymóg, aby nowopowstające schroniska były lokalizowane w 

odległości co najmniej 500 m, mierzonej jako najkrótszy odcinek od obiektów budowlanych 

schroniska do ujęć wody przeznaczonych do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. 

Należy przy tym zauważyć, że niezależnie od obowiązku spełnienia powyższego 

warunku, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), na prowadzenie przez 

przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

konieczne jest również uzyskanie zezwolenia burmistrza (wójta, prezydenta miasta), przy czym 

rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie tego zezwolenia. 

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano również, aby odległość 150 m była 

mierzona jako najkrótszy odcinek od obiektów budowlanych schroniska do miejsc, o których 

mowa w § 1 ust. 1 projektowanego rozporządzenia. Do obiektów tych można zaliczyć całą 

infrastrukturę schroniska, obejmującą pomieszczenia i miejsca, w których utrzymywane są 

zwierzęta, budynki administracyjne czy pomieszczenia socjalne.   

Taki sposób mierzenia odległości, jako niebudzący wątpliwości interpretacyjnych, został 

zaproponowany w trakcie konsultacji społecznych przez Zarząd Powiatów Polskich w opinii 
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przesłanej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz poparty przez 

Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 15 października 2021 r.  

W przepisach obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia schronisk dla zwierząt sposób mierzenia ww. odległości nie został sprecyzowany, 

co powoduje wątpliwości interpretacyjne.  

Należy zauważyć, że mierzenie przedmiotowej odległości np. od granicy działki nie jest 

uzasadnione, ponieważ teren, na którym jest umiejscowione schronisko, może być położony 

na kilku działkach. W intencji projektodawcy, infrastruktura schroniska, a w szczególności 

miejsca i pomieszczenia, w których są utrzymywane zwierzęta, powinny być położone w 

odległości 150 m od miejsc wymienionych w § 1 ust. 1 projektowanego rozporządzenia. 

Każde schronisko dla zwierząt jest co najmniej raz w roku kontrolowane przez Inspekcję 

Weterynaryjną. W związku z powyższym, w celu zachowania ciągłości funkcjonowania 

schroniska, podmiot prowadzący schronisko jest obowiązany w dniu kontroli spełniać 

wszystkie wymagania określone w przedmiotowym projekcie rozporządzenia. W przypadku 

uchybienia w spełnieniu któregoś z wymagań określonych przepisami rozporządzenia 

powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję nakazującą usunięcie danego uchybienia. 

W sytuacji, gdy po rozpoczęciu działalności przez schronisko w jego otoczeniu powstaną 

obiekty wymienione w § 1 ust. 1 projektowanego rozporządzenia istnieje ryzyko, że wymagana 

odległość schroniska od tych obiektów nie będzie mogła być dłużej zachowana. W takiej 

sytuacji powiatowy lekarz weterynarii powinien zakazać przyjmowania zwierząt do takiego 

schroniska i nakazać jego likwidację, ponieważ jest to uchybienie, którego schronisko nie może 

usunąć.  

W celu uniknięcia takiej sytuacji w § 1 ust. 2 projektowanego rozporządzenia 

zaproponowano, aby wymóg zachowania wymaganej odległości od obiektów budowlanych 

schroniska do miejsc, o których mowa w § 1 ust. 1, został uznany za spełniony, jeżeli te miejsca 

powstały, zostały zarejestrowane, zatwierdzone lub zlokalizowane po rozpoczęciu 

prowadzenia działalności przez schronisko. 
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Jednocześnie w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano, aby wymóg zachowania 

wymaganej odległości od obiektów budowlanych schroniska do miejsc, o których mowa w § 1 

ust. 1, nie dotyczył małych schronisk przeznaczonych dla maksymalnie 15 zwierząt.  

Zaproponowano również możliwość lokalizowania nowopowstającego schroniska w 

odległości mniejszej niż 500 m, ale nie mniejszej niż 150 m, od obiektów budowlanych 

schroniska do ujęć wody przeznaczonych do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi po uzyskaniu pozytywnej opinii hydrologa, przygotowanej w oparciu o analizy 

hydrogeologiczne lub hydrologiczne, dotyczącej wpływu schroniska na jakość ujmowanych 

wód. Odległość od obiektów budowlanych schroniska do ujęcia wody przeznaczonego do 

poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie może być jednak mniejsza niż 150 m. 

W § 3 ust. 1 projektowanego rozporządzenia określono wymogi dotyczące pomieszczeń 

i miejsc wyodrębnionych w schronisku, przeznaczonych do utrzymywania zwierząt, obsługi 

czy przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych, środków medycznych, środków 

dezynfekcyjnych, itd.  

Jednocześnie wprowadzono regulację, aby schronisko było zobowiązane do 

wyodrębnienia miejsca przeznaczonego do przechowywania karmy, w którym przechowuje się 

zapas karmy umożliwiający zaspokojenie potrzeb żywnościowych zwierząt przebywających 

w schronisku co najmniej przez 7 dni, chyba że jest zachowana ciągłość dostawy karmy.   

Celem takiego przepisu jest zabezpieczenie zwierząt przebywających w schronisku przed 

skutkami ewentualnego wyczerpania się zapasu karmy. Należy przy tym zauważyć, że niektóre 

schroniska zawierają umowy na dostawę świeżej karmy, np. ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego, które są skarmiane na bieżąco, a ich magazynowanie jest bezcelowe 

ze względu na łatwość zepsucia się takiej karmy. W takiej sytuacji zaspokojenie potrzeb 

żywnościowych zwierząt przebywających w schronisku zostanie zagwarantowane przez 

zawarcie przez schronisko stosownej umowy z dostawcą karmy. 

Projektowane rozporządzenie nakłada na schroniska obowiązek zapewnienia 

całodobowej opieki sprawowanej przez osobę przeszkoloną w zakresie postępowania ze 

zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt oraz opieki weterynaryjnej co najmniej w 

zakresie kontroli stanu zdrowia, leczenia i profilaktyki oraz zwalczania pasożytów 

wewnętrznych i zewnętrznych. Rozszerzono również zakres obowiązkowych szczepień psów 

i kotów przebywających w schronisku, w tym wprowadzono obowiązek szczepienia kotów 

przeciwko wściekliźnie co 12 miesięcy (obowiązek szczepienia psów wynika z przepisów 
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ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

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

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono regulację nakładającą na schronisko 

obowiązek zapewnienia, 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. Oznakowanie takie powinno zostać wykonane nie później niż w terminie 7 

dni od dnia zakończenia kwarantanny po przyjęciu zwierzęcia do schroniska, o ile lekarz 

weterynarii nie zaleci inaczej. Informacje o oznakowaniu powinny zostać wprowadzone do 

bazy danych zwierząt towarzyszących, wraz z podaniem nazwy, siedziby i adresu schroniska, 

do którego przyjęto zwierzę.  

Projektowane rozporządzenie nie określa, na jakim podmiocie ciąży wykonanie tego 

obowiązku, ponieważ oznakowania zwierząt w schroniskach dokonują zarówno lekarze 

weterynarii prowadzący gabinety weterynaryjne na terenie schronisk, jak również lekarze 

weterynarii współpracujący ze schroniskami, których gabinety są położone w innych 

lokalizacjach i do których zwierzęta są przywożone w celu leczenia i oznakowania. Nie określa 

się również, do których konkretnie baz danych należy wpisać dane po dokonaniu oznakowania 

zwierzęcia, ponieważ to schroniska, jak i poszczególni lekarze weterynarii decydują, do której 

bazy danych te dane są wpisywane. Najbardziej popularne są bazy danych safeanimal.eu, 

identyfikacja.pl oraz cbdzoe.pl. 

Obecnie w polskim porządku prawnym nie istnieją inne narzędzia mogące zapewnić 

powszechne stosowanie oznakowania zwierząt towarzyszących. 

Zaproponowane powyżej regulacje mają zapewnić właściwą i niebudzącą wątpliwości 

identyfikację zwierząt przyjętych do schroniska, co umożliwi gminom przekazującym do 

schroniska wyłapane na ich terenie bezdomne zwierzęta kontrolę i nadzór nad tymi 

zwierzętami. Ponadto, w sytuacji gdyby dane zwierzę po oznakowaniu uciekło i ponownie 

zostało wyłapane, trafi z powrotem do właściwego schroniska. 

Należy zauważyć, że obecnie, mimo braku odpowiednich rozwiązań prawnych, w 

schroniskach dla zwierząt powszechnie dokonuje się identyfikacji psów. Spośród 28 

nadesłanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ankiet dotyczących warunków 

utrzymywania zwierząt w schroniskach, 24 schroniska zadeklarowały, że oznakowują 

zwierzęta i wprowadzają dane do bazy danych safeanimal.eu, identyfikacja.pl lub cbdzoe.pl. 
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Jedynie 4 schroniska poinformowały, że nie oznakowują psów i kotów przyjętych do 

schroniska.  

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wprowadzenie ww. regulacji do 

projektowanego rozporządzenia utrwala jedynie powszechnie stosowaną praktykę, która jest 

jednym z najważniejszych elementów ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt.   

W projektowanym rozporządzeniu dodano na wniosek Głównego Inspektoratu 

Weterynarii przepis wskazujący, że podmiot prowadzący schronisko, który wysyła zwierzęta 

do innego państwa  członkowskiego Unii Europejskiej spełnia wymagania określone w pkt 2 i 

3 części 5 załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 

czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe 

i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj 

wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.). 

Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazywały na 

potrzebę nowelizacji obowiązujących przepisów w zakresie szczegółowych warunków 

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.  

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. 

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, które 

utrzymywały w mocy wydane na jej podstawie rozporządzenia do czasu wydania nowych, bez 

możliwości ich zmiany, niemożliwe jest dokonanie nowelizacji dotychczas obowiązującego 
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rozporządzenia w przedmiotowym zakresie i zachodzi konieczność wydania nowego 

rozporządzenia. 

W projekcie wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku 

schronisk, które rozpoczęły działalność przed dniem wejścia w życie projektowanego 

rozporządzenia, wymagania, o których mowa w § 1 ust. 1 projektowanego rozporządzenia, 

uznaje się za spełnione, jeżeli te schroniska zostały zlokalizowane zgodnie z przepisami 

dotychczasowymi. 

W związku z koniecznością dostosowania funkcjonujących schronisk dla zwierząt do 

wymagań określonych w projektowanym rozporządzeniu, proponuje się wejście w życie 

przepisów rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.   

Poniższa tabela wskazuje liczbę schronisk  nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną 

oraz liczbę bezdomnych zwierząt utrzymywanych w tych schroniskach w latach 2011–2020.  

 

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 

2020 230 92 422 32 507 

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. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w „Raporcie rocznym Głównego Lekarza 

Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2020” w porównaniu z 2019 r. liczba 

schronisk zwiększyła się o 3 podmioty. Spośród 230 skontrolowanych podmiotów, w 80 

przebywały wyłącznie psy, a w 150 psy i koty. 
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W 2020 r. ze schronisk dla zwierząt wydano 63 358 psów, tj. 68,5% psów przebywających 

w schroniskach oraz 21 245 kotów, tj. 65% kotów przebywających w schroniskach. 

W 2020 r. organy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadziły w schroniskach dla zwierząt 

435 kontroli planowanych i 195 kontroli doraźnych. Na 630 przeprowadzonych kontroli, 108 

miało wynik negatywny. Nieprawidłowości stwierdzono w 71 schroniskach dla zwierząt, 

wobec których zostało wszczęte postępowanie administracyjne lub wydano zalecenia 

pokontrolne. Wykonanie zaleceń i nakazów odbywało się w ramach kontroli sprawdzających, 

których w 2020 r. wykonano 84.  

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły:  

1)  właściwego pomieszczenia do wykonywania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych – w 18 

schroniskach;  

2)  pieca do spalania zwłok lub chłodni do przetrzymywania zwłok – w 15 schroniskach;  

3)  programu dezynsekcji i deratyzacji – w 7 schroniskach;  

4)  pomieszczeń dla suk z oseskami – w 6 schroniskach;  

5)  pomieszczenia do przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych – w 6 

schroniskach;  

6)  odpowiednich pomieszczeń do utrzymywania osobno kotów i kotek – w 5 schroniskach. 

W schroniskach dla zwierząt w 2020 r. zabiegom kastracji poddano łącznie 26 809 psów 

oraz 11 607 kotów. 

Przedmiotowy projekt został udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w dniu 1 października 2021 r. Konsultacje 

publiczne trwały 30 dni od dnia opublikowania projektu na ww. stronie. Wyniki 

przeprowadzonych konsultacji publicznych zostały omówione w raporcie z konsultacji 

publicznych. 

Projekt został przesłany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. W ramach Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uwagi do projektu zgłosił Związek Powiatów 

Polskich (ZPP).  

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciła się z prośbą o ponowne 

przesłanie projektu w wersji  uzgodnionej z członkami Rady Ministrów i Rządowym Centrum 
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Legislacji. W związku z powyższym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązał się do 

przedłożenia takiej wersji projektu po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z 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. Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami 

nad przedmiotowym projektem rozporządzenia. 

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. 
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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  

Lech Kołakowski, Sekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

   Agnieszka Staniszewska tel. 22 623 14 59 

dobrostan@minrol.gov.pl     

Data sporządzenia 

12.01.2022 

 

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  

261 

 

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. 

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. organy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadziły w schroniskach dla zwierząt 

435 kontroli planowanych i 195 kontroli doraźnych. Na 630 przeprowadzonych kontroli, 

108 miało wynik negatywny. Nieprawidłowości stwierdzono w 71 schroniskach dla 
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zwierząt, wobec których zostało wszczęte postępowanie administracyjne lub wydano 

zalecenia pokontrolne. Wykonanie zaleceń i nakazów odbywało się w ramach kontroli 

sprawdzających, których w 2020 r. wykonano 84.  

 

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 są utrzymywane 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. 

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 są utrzymywane 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. 

Ponadto wprowadza się obowiązek oznakowania zwierząt przyjętych do schroniska po 

zakończonej kwarantannie oraz przeprowadzania kastracji zwierząt przebywających w 

schronisku. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE?  
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Schroniska, które wysyłają zwierzęta do innych państw członkowskich UE, muszą spełniać 

wymagania, o których mowa w art. 11 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów 

utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych 

utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 

115, z późn. zm.). 

Przepisy Unii Europejskiej, w zakresie wymogów weterynaryjnych, dotyczą wyłącznie tych 

schronisk dla zwierząt, które wysyłają zwierzęta do innych państw członkowskich UE.  

W przypadku schronisk, których działalność nie wykracza poza terytorium danego państwa 

członkowskiego, jedyna regulacja dotyczy obowiązku zarejestrowania takiego podmiotu 

jako zakładu utrzymującego zwierzęta zgodnie z art. 84 rozporządzenia 2016/429. W 

pozostałym zakresie jest to działalność nieuregulowana przepisami UE. W związku z 

powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada informacji, jak problem 

prowadzenia schronisk, w zakresie nieuregulowanym przepisami UE, jest rozwiązywany w 

innych krajach członkowskich UE.  

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty prowadzące 

schroniska dla zwierząt 

– jednostki samorządu 

terytorialnego, 

przedsiębiorcy oraz 

organizacje, których 

statutowym celem 

działania jest ochrona 

zwierząt 

230 schronisk 

dla zwierząt   

Raport roczny 

Głównego Lekarza 

Weterynarii z 

wizytacji schronisk 

dla zwierząt za rok 

2020 

Konieczność 

dostosowania się do 

nowych wymogów  

Inspekcja 

Weterynaryjna  

306 

powiatowych 

lekarzy 

Główny Inspektorat 

Weterynarii 

Konieczność 

weryfikacji spełniania 

warunków dla 
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weterynarii 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 został zamieszczony 

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny w dniu 1 października 2021 r. Konsultacje publiczne trwały 30 dni od dnia 

opublikowania projektu na ww. stronie.  Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania 

pracami nad projektem. 

Ponadto projekt rozporządzenia wraz z ankietą dotyczącą spełnienia wymogów 

określonych w projektowanych przepisach został wysłany do 155 schronisk, których adresy 

e-mail te schroniska udostępniły w internecie. 

 

Informację zwrotną o braku uwag przekazały: Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Urząd Miasta Brzeg oraz Krajowe Centrum Hodowli 

Zwierząt w Warszawie.   

Swoje stanowisko do projektowanego rozporządzenia przesłała Inspekcja Weterynaryjna, 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna oraz Porozumienie Zielonogórskie. Ponadto po 

wyznaczonym 30-dniowym terminie na zgłaszanie uwag do projektu wpłynęła opinia 

Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!. 

Projekt został przesłany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. W ramach Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uwagi do projektu zgłosił Związek Powiatów 

Polskich.  

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciła się z prośbą o ponowne 

przesłanie projektu w wersji  uzgodnionej z członkami Rady Ministrów i Rządowym 

Centrum Legislacji. W związku z powyższym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zobowiązał się do przedłożenia takiej wersji projektu po zakończeniu uzgodnień 
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międzyresortowych. 

 

Swoje opinie do projektu przekazały: Fundacja S.O.S. dla Zwierząt, Fundacja „Pod Psią 

Gwiazdą”, Schronisko Prima-Vet w Czaplinku, schronisko w Bełchatowie, Schronisko Dla 

Bezdomnych Zwierząt „Psitul Mnie” w Zabrzu, schronisko „Paluch” w Warszawie, 

Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal, schronisko dla zwierząt „Zwierzaki do wzięcia”, 

Fundacja „Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie”, schronisko „Przytul Psiaka” w 

Ropczycach, Wójt Gminy Chełmiec, Burmistrz Gminy Stary Sącz, Urząd Miasta Poznań, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach oraz jedna osoba prywatna. Ponadto swoją 

opinię wyraził Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

Ponadto, wypełnioną ankietę odesłało 28 podmiotów prowadzących schroniska. Spośród 

nich ankietę odesłały 4 schroniska prowadzone przez przedsiębiorców, 14 prowadzonych 

przez jednostki samorządowe, 5 prowadzonych przez organizacje ochrony zwierząt oraz 5 

prowadzonych wspólnie przez jednostki samorządowe z organizacjami ochrony zwierząt. 

Dodatkowo, 2 ankiety wpłynęły po wyznaczonym terminie. Wyniki ankiety zostały 

szczegółowo przedstawione w raporcie z konsultacji publicznych. 

 

 

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) 
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Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła 

finansowania  

 

 

 

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. 

Jednostki samorządu terytorialnego oszacowały koszty dostosowania 

się do nowych wymogów od 10.000 zł do 4.000.000 zł, w zależności 

od wielkości schroniska i obecnego jego wyposażenia. Jako 

największy koszt wskazano konieczność zatrudnienia dodatkowych 

osób, które miałyby odpowiadać za przestrzeganie przepisów 

dotyczących schronisk oraz przepisów o ochronie zwierząt, które 

posiadają wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub 

wykształcenie wyższe w dyscyplinie weterynaria lub zootechnika, i 

co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze 

zwierzętami, a także wymóg zapewnienia zwierzętom 

przebywającym w schronisku całodobowej opieki przez osobę lub 

osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz 

przepisów o ochronie zwierząt. Ankietowani sugerowali, że ww. 

wymogi powinny dotyczyć wyłącznie dużych schronisk, w których 

jednorazowo jest utrzymywana duża liczba zwierząt, np. powyżej 50 

psów. W pozostałych przypadkach, w opinii ankietowanych, 

wystarczająca jest obecność jednej osoby lub zapewnienie stałego 
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nadzoru z wykorzystaniem kamer.  

Informacja dotycząca szacowanych kosztów poniesionych przez 

jednostki samorządu terytorialnego związanych z dostosowaniem do 

nowych regulacji zaproponowanych w przedmiotowym projekcie 

rozporządzenia została opracowana na podstawie ankiet przesłanych 

do 155 schronisk dla zwierząt, których adresy e –mail zostały 

udostępnione w internecie. Odpowiedź zwrotną w postaci 

wypełnionych ankiet uzyskano od 31 podmiotów, przy czym 3 

ankiety wpłynęły  po wyznaczonym (30-dniowym) terminie.  

Spośród 28 podmiotów, których ankiety wpłynęły w terminie, 14 

deklarowało się jako podmioty prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego, 5 deklarowało prowadzenie schroniska 

wspólnie przez jednostkę samorządu terytorialnego i organizację, 

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 4 były 

prowadzone przez przedsiębiorców, a 5 przez organizacje, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Jednocześnie, 

zgodnie z informacją otrzymaną z Inspekcji Weterynaryjnej, w 

Polsce 102 schroniska są prowadzone przez gminy, 73 przez 

przedsiębiorców, 42 przez  organizacje ochrony zwierząt, a 10 

wspólnie przez gminy i organizacje ochrony zwierząt, zatem udało 

się pozyskać informacje od niespełna 17% jednostek samorządu 

terytorialnego prowadzących schroniska. 

Wskazane powyżej koszty dostosowania się do nowych wymogów 

wynikają z faktu, że zaproponowane w projekcie rozporządzenia 

przepisy są w różnym stopniu zaadoptowane przez już funkcjonujące 

schroniska.  

Niektóre podmioty spośród ankietowanych wskazywały, że jedynym 

kosztem, jaki będą musiały ponieść, będzie zakup sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania do prowadzenia wykazu zwierząt 

przebywających w schronisku w postaci elektronicznej, deklarując 

jednocześnie, że spełniają wszystkie inne wymogi, włącznie z 

obowiązkiem zatrudnienia lub zawarcia umowy o świadczenie usług 

z osobą, która będzie odpowiadać za przestrzeganie przepisów w 
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sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 

zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt, posiadającą 

odpowiednie wykształcenie.  

Inne podmioty wskazywały, że wejście w życie nowych przepisów 

wymusi całkowitą wymianę lub modernizację stosowanych kojców 

dla psów oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla kotów, a wymóg 

zatrudnienia dodatkowych osób dodatkowo podniesie koszty 

prowadzenia schroniska.  

Należy zauważyć, że wypełnioną ankietę odesłały podmioty 

prowadzące schroniska, które zadeklarowały utrzymywanie od 12 do 

531 psów, zatem inne będą koszty dostosowania małego schroniska, 

w którym jest 5-6 kojców, a inne takiego, w którym tych kojców jest 

ponad 250. 

Mając powyższe na uwadze, nie jest możliwe opracowanie 

szczegółowej kalkulacji w tym zakresie. 

 

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 

       

(dodaj/usuń)        
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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. 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

Wejście w życie rozporządzenia może spowodować skutki 

finansowe dla podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt 

związane z koniecznością dostosowania do nowych wymagań 

określonych w rozporządzeniu. 

Przedsiębiorcy prowadzący schroniska, którzy wzięli udział w 

ankiecie, określili koszty dostosowania się do nowych wymogów w 

wysokości 60.000 – 69.000 zł, wskazując jednocześnie, że 

potrzebują od 6 m-cy do 3 lat na dostosowanie. Organizacje ochrony 

zwierząt prowadzące schroniska określiły koszty dostosowania na 

66.000 – 2.000.000 zł oraz czas niezbędny na dostosowanie od 14 

dni do 60 m-cy. Jednostki samorządowe prowadzące schroniska 

wspólnie z  wspólnie z organizacjami ochrony zwierząt określiły 

koszty dostosowania na 5.000 – 2.300.000 zł, a czas niezbędny na 

dostosowanie – 12 m-cy. 

 

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

projektu 

 nie dotyczy 
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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: Projektowane rozporządzenie nakłada na podmiot prowadzący schronisko 

obowiązek prowadzenia wykazu zwierząt przyjętych do schroniska oraz ewidencji 

wyprowadzeń psów na wybieg lub spacer.  

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 

 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

 

Brak wpływu 
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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 Weterynaryjną kontroli 

dotyczących dostosowania schronisk do nowych wymogów, nie wcześniej niż po 12 

miesiącach od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Inspekcja Weterynaryjna kontroluje 

każde schronisko co najmniej raz w roku, zatem w ciągu 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.)  

 

Raport z konsultacji publicznych. 
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Raport z konsultacji publicznych 

 

1. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania: 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia przesłano 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 Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! 
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, 

Ogólnopolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami OTOZ Animals, 

Fundacja MEDOR Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt, 

Główny Inspektorat Weterynarii, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

Polski Klub Wyścigów Konnych, 

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy. 

Projekt rozporządzenia wraz z ankietą dotyczącą spełnienia wymogów określonych  

w projektowanych przepisach został wysłany do 155 schronisk, których adresy  

e-mail zostały udostępnione w Internecie. 

 

Przedmiotowy projekt został udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w dniu 1 października 2021 r. 

Konsultacje publiczne trwały 30 dni od dnia opublikowania projektu na ww. stronie.  

Informację zwrotną o braku uwag przekazały: Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Urząd Miasta Brzeg oraz Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt  

w Warszawie.   

Swoje stanowisko do projektowanego rozporządzenia przesłała Inspekcja Weterynaryjna, 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna oraz Porozumienie Zielonogórskie. Ponadto po 

wyznaczonym 30-dniowym terminie na zgłaszanie uwag do projektu wpłynęła opinia 

Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!. 

Projekt został przesłany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. W ramach Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uwagi do projektu zgłosił Związek Powiatów 

Polskich.  

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciła się z prośbą o ponowne 

przesłanie projektu w wersji  uzgodnionej z członkami Rady Ministrów i Rządowym Centrum 

Legislacji. W związku z powyższym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązał się do 

przedłożenia takiej wersji projektu po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych. 
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Swoje opinie do projektu przekazały: Fundacja S.O.S. dla Zwierząt, Fundacja „Pod Psią 

Gwiazdą”, Schronisko Prima-Vet w Czaplinku, schronisko w Bełchatowie, Schronisko Dla 

Bezdomnych Zwierząt „Psitul Mnie” w Zabrzu, schronisko „Paluch” w Warszawie, Gabinet 

Weterynaryjny Karol Kusal, schronisko dla zwierząt „Zwierzaki do wzięcia”, Fundacja 

„Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie”, schronisko „Przytul Psiaka” w Ropczycach, Wójt 

Gminy Chełmiec, Burmistrz Gminy Stary Sącz, Urząd Miasta Poznań, Powiatowy 

Inspektorat Weterynarii w Mońkach oraz jedna osoba prywatna. 

 

Do § 1 projektowanego rozporządzenia uwagi zgłosiły: Związek Powiatów Polskich (ZPP), 

Burmistrz Gminy Stary Sącz, Fundacja S.O.S. dla Zwierząt, Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt „Psitul Mnie”, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz osoba prywatna. 

Przyjęto uwagę  ZPP dotyczącą zmiany sposobu mierzenia odległości schroniska od innych 

obiektów, tak aby odległość ta była mierzona od obiektów schroniska, a nie od granicy 

działki, na której jest położone schronisko. Przyjęto również uwagę ZPP dotyczącą 

wyłączenia obowiązku zachowania odległości 150 m od innych obiektów w przypadku, gdy 

obiekty te powstały po rozpoczęciu działalności przez schronisko. Ponadto zaproponowano, 

zgodnie z uwagą zgłoszoną przez Burmistrza Gminy Stary Sącz, aby od ww. obowiązku 

odstąpić w przypadku niewielkich schronisk, przeznaczonych dla maksymalnie 15 zwierząt. 

Do § 2 projektowanego rozporządzenia uwagi zgłosiły: Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei 

na Życie, Porozumienie Zielonogórskie i  Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. 

Przyjęto uwagi Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie oraz Krajowej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej dotyczące określenia minimalnej wysokości ogrodzenia, jakim powinno być 

ogrodzone schronisko. 

Do § 3 projektowanego rozporządzenia uwagi zgłosiły: Główny Inspektorat Weterynarii, 

Urząd Miasta Poznań, schronisko w Bełchatowie, schronisko dla zwierząt „Zwierzaki do 

wzięcia”, Związek Powiatów Polskich, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach, 

Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie, Fundacja S.O.S. dla Zwierząt, schronisko 

„Przytul Psiaka” w Ropczycach, schronisko dla bezdomnych zwierząt „Psitul Mnie” oraz 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.  

Przyjęto uwagi Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Krajowej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej dotyczące obowiązku wyodrębnienia w schronisku pomieszczeń 

przeznaczonych do: 

a) wykonywania podstawowych zabiegów leczniczych; 
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b) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;  

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

d) kwarantanny zwierząt przyjętych do schroniska; 

e) separacji zwierząt agresywnych; 

f)  utrzymania młodych oddzielonych od matek; 

g) utrzymania samic z oseskami; 

h) prac administracyjno-biurowych; 

i)  celów socjalnych, 

oraz miejsc przeznaczonych do: 

a) przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych; 

b) przechowywania karmy; 

c) przechowywania środków dezynfekcyjnych; 

d) wydawania zwierząt ze schroniska; 

e) składowania odchodów. 

Ponadto przyjęto uwagi Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące minimalnego 

wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania podstawowych zabiegów 

leczniczych, a także doprecyzowania wymagań dotyczących pomieszczeń przeznaczonych do 

kwarantanny. Przyjęto również uwagę Urzędu Miasta Poznań oraz Fundacji Alarmowy 

Fundusz Nadziei na Życie dotyczącą miejsc przeznaczonych do przechowywania karmy. W 

związku z powyższym doprecyzowano, że obowiązek przechowywania zapasu karmy, 

umożliwiającego zaspokojenie potrzeb żywnościowych zwierzętom przebywającym 

w schronisku, na okres nie krótszy niż 7 dni, nie będzie dotyczył schronisk, które mają 

możliwość zachowania ciągłości dostawy karmy. 

Przyjęto również uwagę Głównego Inspektoratu Weterynarii, Krajowej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Psitul Mnie”, zgodnie z którą w 

pomieszczeniach przeznaczonych do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych 

o chorobę, utrzymania młodych oddzielonych od matek oraz utrzymania samic z oseskami 

należy bezwzględnie zapewnić temperaturę nie niższą niż16°C. Przyjęto uwagę Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczącą obowiązku umieszczenia mat dezynfekcyjnych 

przed wejściami do tych pomieszczeń.  

Przyjęto również uwagę Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie dotycząca 

konieczności zróżnicowania wielkości wybiegu w zależności od liczby psów przebywających 

w schronisku. W związku z tym zaproponowano, aby wymóg posiadania wybiegu o 
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powierzchni co najmniej 100 m2 nie dotyczył schronisk utrzymujących maksymalnie do 35 

psów. Takiej liczbie psów można zapewnić ruch przy wyprowadzaniu na spacer co najmniej 

dwa razy w tygodniu.  

Do § 4 projektowanego rozporządzenia uwagi zgłosiła Krajowa Izba Lekarsko-

Weterynaryjna, w ocenie której podmiot prowadzący schronisko powinien być zobowiązany 

do identyfikowania zwłok zwierząt przekazanych ze schroniska do zakładu zajmującego się 

unieszkodliwianiem zwłok, co pozwoliłoby na powiązanie padłych lub poddanych eutanazji 

zwierząt z liczbą zwłok przekazanych do zakładu utylizacyjnego – obecnie wystarczy opis 

przekazywanego materiału i liczba, dla przykładu „Pies, 100 kg” co utrudnia kontrolę liczby 

zgonów z liczbą zwłok przekazanych do utylizacji. Uwaga ta nie została przyjęta ze względu 

na dodatkowe podniesienie kosztów prowadzenia schroniska. Identyfikowanie zwłok 

zwierzęcych wyłącznie w celu kontroli liczby zwłok przekazanych do utylizacji nie wydaje 

się być zasadne w sytuacji, gdy ogólnokrajowym problemem jest potrzeba identyfikacji 

żyjących psów, zarówno tych przebywających w schroniskach, jak posiadających właścicieli 

czy opiekunów. Jednocześnie zmieniono redakcję § 6 ust. 3 projektowanego rozporządzenia, 

w którym zakres danych w wykazie zwierząt prowadzonym w schronisku poszerzono o datę 

śmierci zwierzęcia oraz nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu przekazano zwłoki 

zwierzęcia. W związku z tym do celów kontrolnych będzie możliwe pobranie z tego wykazu 

informacji o liczbie zwłok zwierzęcych przekazanych do unieszkodliwienia, bez konieczności 

ponoszenia przez schroniska dodatkowych kosztów związanych z identyfikacją zwłok 

zwierzęcych. 

Do § 5 projektowanego rozporządzenia uwagi zgłosiły: Główny Inspektorat Weterynarii, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach oraz Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. 

Przyjęto uwagi Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące nadania nowego brzmienia  

ust. 2 oraz dodaniu nowego ust. 3, określając częstotliwość czyszczenia i dezynsekcji 

pomieszczeń i kojców, w których utrzymywane są zwierzęta, a także wprowadzających 

obowiązek prowadzenia zabiegów deratyzacyjnych.  

Do § 6 projektowanego rozporządzenia uwagi zgłosiły: Główny Inspektorat Weterynarii, 

Związek Powiatów Polskich, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach, Urząd Miasta 

Poznań, schronisko dla zwierząt „Zwierzaki do wzięcia”, osoba prywatna, Schronisko 

„Paluch” w Warszawie oraz Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. 

Przyjęto uwagi Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące wykreślenia obowiązku 

prowadzenia książki kontroli weterynaryjnych z uwagi na to iż książka kontroli powiela 
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informacje zawarte w decyzji powiatowego lekarza weterynarii, czy w protokole z kontroli. 

Ponadto przyjęto uwagę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczącą rozszerzenia 

informacji o zwierzęciu przyjętym do schroniska, przechowywanych w wykazie 

prowadzonym przez schronisko, o wiek zwierzęcia oszacowany przez lekarza weterynarii lub 

technika weterynarii, wagę aktualizowaną co najmniej dwa razy w roku, informację o 

kondycji zwierzęcia w dniu przyjęcia do schroniska, dane dotyczące przeprowadzonych 

szczepień i zabiegów diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych, w tym dotyczących 

zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz numer kojca, w którym przebywa 

zwierzę, aktualizowany każdorazowo przy przemieszczeniu zwierzęcia. Ponadto przyjęto 

uwagę ZPP oraz osoby prywatnej wskazujące na potrzebę uzupełnienia § 6 o przepisy 

określające komu mogą być udostępniane informacje zawarte w wykazie (organom Inspekcji 

Weterynaryjnej do celów kontrolnych) oraz jak długo należy przechowywać kopię wypisu z 

wykazu, sporządzanego w dniu wydania zwierzęcia ze schroniska (przez 3 lata). 

Do § 7 projektowanego rozporządzenia uwagi zgłosiły: Główny Inspektorat Weterynarii, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach, Urząd Miasta Poznań, osoba prywatna, 

Fundacja „Pod Psią Gwiazdą”, Wójt Gminy Chełmiec, Burmistrz Gminy Stary Sącz, Związek 

Powiatów Polskich, schronisko dla zwierząt „Zwierzaki do wzięcia”, Fundacja Alarmowy 

Fundusz Nadziei na Życie, Fundacja S.O.S. dla Zwierząt, schronisko „Przytul Psiaka” w 

Ropczycach, schronisko „Paluch” w Warszawie, schronisko dla bezdomnych zwierząt „Psitul 

Mnie” oraz Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. 

Przyjęto uwagę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczącą uzupełnienia szczepień 

psów o parainfluenzę. 

W odniesieniu do ust. 2, w związku z uwagami Urzędu Miasta Poznań, osoby prywatnej, 

Fundacji „Pod Psią Gwiazdą” , Wójta Gminy Chełmiec, Burmistrza Gminy Stary Sącz, 

schroniska dla zwierząt „Zwierzaki do wzięcia”, Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na 

Życie i schroniska „Paluch” w Warszawie,  rozszerzono obowiązek zatrudnienia osoby, która 

odpowiada za przestrzeganie przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia schronisk dla zwierząt 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, o możliwość zawarcia umowy o świadczenie powyższych usług. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu schronisko będzie mogło zapewnić zwierzętom odpowiednią opiekę, ponosząc 

przy tym nieco niższe koszty. Przyjęto uwagę Burmistrza Gminy Stary Sącz, aby z 
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powyższego obowiązku wyłączyć małe schroniska, dla których koszt zatrudnienia nowej 

osoby może być niemożliwy do udźwignięcia. 

Przyjęto uwagę Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczącą określenia terminów kastracji 

zwierząt przyjętych do schroniska. Nie przyjęto uwagi Krajowej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej dotyczącą wprowadzenia obowiązku informowania przez schronisko  

powiatowego lekarzowi weterynarii o procedurach wewnętrznych dotyczących: 

1) kwarantanny zwierząt, w tym określenia okresu kwarantanny; 

2) zabiegów czyszczenia, mycia i dezynfekcji pomieszczeń i miejsc w schronisku ze 

wskazaniem minimalnej częstotliwości przeprowadzanych kontroli czystości; 

3) programu zapobiegania i zwalczania szkodników, w szczególności gryzoni, z graficzną 

wizualizacją rozmieszczenia urządzeń i instalacji służących do zwalczania szkodników; 

4) zasad i trybu zgłaszania przez pracowników schroniska lekarzowi weterynarii objawów 

mogących nasuwać podejrzenie choroby zwierzęcia, w tym wskazanie czasu zgłaszania oraz 

osób odpowiedzialnych za zgłoszenie; 

5) zasad i trybu wydawania zwierząt ze schroniska, w tym wskazania, w jakich przypadkach 

podmiot prowadzący schronisko może odmówić wydania zwierząt ze schroniska.  

Uwaga ta wykracza poza zakres delegacji do wydania przedmiotowego rozporządzenia 

określonej w przepisach ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 

Do § 8 projektowanego rozporządzenia uwagi zgłosiły: Główny Inspektorat Weterynarii, 

Związek Powiatów Polskich, schronisko w Bełchatowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

w Mońkach, Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie, Fundacja S.O.S. dla Zwierząt 

oraz Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. 

Przyjęto uwagi Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mońkach, schroniska w 

Bełchatowie, Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie i Fundacji S.O.S. dla Zwierząt, 

które wskazywały na konieczność określenia terminu oznakowania zwierząt przyjętych do 

schroniska. 

Do § 9 projektowanego rozporządzenia uwagi zgłosiły: Główny Inspektorat Weterynarii, 

Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt 

„Psitul Mnie”. 

Przyjęto uwagi Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące uzupełnienia treści 

projektowanego rozporządzenia o przepis wskazujący, że podmiot prowadzący schronisko, 

który wysyła zwierzęta do innego państwa  członkowskiego Unii Europejskiej spełnia 
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wymagania określone w pkt 2 i 3 części 5 załącznika I do rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących 

zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych 

utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 5.12.2019, str. 

115, z późn. zm.). 

Do ust. 1 załącznika do projektowanego rozporządzenia uwagi zgłosiły: Główny Inspektorat 

Weterynarii, Związek Powiatów Polskich, Urząd Miasta Poznań, schronisko w Bełchatowie, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach, schronisko dla zwierząt „Zwierzaki do 

wzięcia”, Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie, osoba prywatna, schronisko dla 

bezdomnych zwierząt „Psitul Mnie” oraz Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. 

Przyjęto uwagę  Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczącą wskazania wymogu, aby 

budy i podesty wykonane z drewna były zabezpieczone środkami impregnującymi, 

nieszkodliwymi dla zwierząt. Przyjęto uwagę ZPP i osoby prywatnej dotyczącą realizacji 

obowiązku zapewnienia każdemu psu wyjścia na wybieg lub spaceru nie rzadziej niż 2 razy 

w tygodniu. Odpowiedni przepis dotyczący ewidencji spełnienia tego obowiązku do celów 

kontrolnych został wprowadzony w § 7 ust. 5 projektowanego rozporządzenia. 

Do ust. 2 załącznika do projektowanego rozporządzenia uwagi zgłosiły: Główny Inspektorat 

Weterynarii, schronisko w Bełchatowie, Urząd Miasta Poznań, schronisko dla zwierząt 

„Zwierzaki do wzięcia”, Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie, schronisko „Paluch” 

w Warszawie oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt „Psitul Mnie”. 

Przyjęto uwagi Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące uzupełnienia pomieszczeń dla 

kotów o przedmioty służące do wspinania się i ścierania pazurów oraz uwagę Urzędu Miasta 

Poznań dotyczącą nie budzącego wątpliwości określenia liczby kuwet dla dorosłych kotów, w 

przypadku utrzymywania w jednym pomieszczeniu więcej niż 4 kotów.  

Przyjęto również uwagę Urzędu Miasta Poznań, Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na 

Życie, schroniska „Paluch” w Warszawie i  schroniska w Bełchatowie dotyczącą 

konieczności zmniejszenia minimalnych wymiarów klatek dla kotów w okresie kwarantanny 

lub w przypadku potrzeby izolacji, separacji, lub podczas leczenia. 

 

Inne uwagi lub opinie do projektowanego rozporządzenia zgłosiły: Związek Powiatów 

Polskich, schronisko Prima-Vet, Gabinet weterynaryjny Karol Kusal, Burmistrz Gminy Stary 

Sącz, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach, Fundacja S.O.S. dla Zwierząt, 
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schronisko „Przytul Psiaka” w Ropczycach, Porozumienie Zielonogórskie oraz Krajowa Izba 

Lekarsko-Weterynaryjna. 

Przyjęto uwagi ZPP dotyczące uzupełnienia przepisów o określenie maksymalnego terminu, 

kiedy zwierzę trafiające do schroniska powinno zostać wykastrowane (§ 7 ust. 4 

projektowanego rozporządzenia).  

 

Wypełnioną ankietę odesłało 28 podmiotów prowadzących schroniska. Spośród nich ankietę 

odesłały 4 schroniska prowadzone przez przedsiębiorców, 14 prowadzonych przez jednostki 

samorządowe, 5 prowadzonych przez organizacje ochrony zwierząt oraz 5 prowadzonych 

wspólnie przez jednostki samorządowe z organizacjami ochrony zwierząt. Dodatkowo, dwie 

ankiety wpłynęły po wyznaczonym terminie, w związku z tym nie były brane pod uwagę przy 

niniejszym opracowaniu. 

W schroniskach, które odesłały wypełnione ankiety, na dzień wypełnienia ankiety 

przebywało od 12 do 531 psów oraz od 3 do 166 kotów.  6 schronisk zadeklarowało, że nie 

utrzymuje kotów. 

 

Tabela nr 1 zawiera szacowane koszty oraz czas niezbędny do dostosowania się do wymogów 

zaproponowanych w przedmiotowym projekcie rozporządzenia wg deklaracji podmiotów 

prowadzących schroniska. 

 

Tabela 1. Szacowane koszty na dostosowanie się podmiotu do wymogów 

 

Podmiot 
szacowany okres niezbędny na dostosowanie się 

do wymogów 
szacowany koszt (zł) 

przedsiębiorca  2 miesięcy - 3 lat 60000 - 69000 

jednostka 

samorządowa 6 miesięcy - 36 miesięcy 10000 - 4000000 

organizacja 

ochrony 

zwierząt 14 dni - 60 miesięcy 66000 - 2000000 
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jednostka 

samorządowa 

wspólnie z 

organizacją 

ochrony 

zwierząt 12 miesięcy 5000 - 230000 

 

Wg ankietowanych najwyższym kosztem dla podmiotu prowadzącego schronisko będzie 

konieczność zatrudnienia dodatkowych osób, które miałyby odpowiadać za przestrzeganie 

przepisów dotyczących schronisk oraz przepisów o ochronie zwierząt, posiadającą 

wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub wykształcenie wyższe w dyscyplinie 

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

zwierzętami, a także wymóg zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku 

całodobowej opiekę przez osobę lub osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze 

zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt. Ankietowani sugerowali, że ww. wymogi 

powinny dotyczyć wyłącznie dużych schronisk, w których jednorazowo utrzymywana jest 

duża liczba zwierząt, np. powyżej 50 psów. W pozostałych przypadkach, w opinii 

ankietowanych wystarczająca jest obecność jednej osoby lub zapewnienie stałego nadzoru z 

wykorzystaniem kamer.  

 

W zakresie podstawowych wymogów dotyczących lokalizacji i ogrodzenia terenu, na którym 

znajduje się schronisko ankietowani udzielili odpowiedzi przedstawionych w tabeli nr 2. 

 

Tabela 2. Liczba podmiotów spełniająca poniższe warunki: 

Ogólna liczba podmiotów 

lokalizacja 

w miejscu 

oddalonym 

co najmniej 

o 150 m od 

innych 

obiektów 

budowlanych 

utwardzone 

drogi 

komunikacyjne 

ogrodzony 

teren  

ogrodzenie nie 

posiada ostrych 

zakończeń ani 

innych 

elementów 

stwarzających 

zagrożenie 

zranienia się 

zwierzęcia 
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28 22 27 28 24 

 

W przypadku wymogu dotyczącego oddalenia schroniska o co najmniej 150 m od innych 

budynków czy pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta ankietowani podnosili, że 

wymóg ten powinien zostać ograniczony lub zniesiony, bo odległość ta nie zapewnia 

bezpieczeństwa epizootycznego, natomiast utrudnia powstawanie nowych schronisk. 

 

1 podmiot z 28 ankietowanych zadeklarował niespełnienie  wymogu dotyczącego 

wyodrębnienia miejsca lub pomieszczenia przeznaczonego do wykonywania zabiegów 

leczniczych i profilaktycznych. 

28 podmiotów zadeklarowało posiadanie wyodrębnionego miejsca lub pomieszczenia 

przeznaczonego do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę. 

1 podmiot zadeklarował brak wyodrębnionego miejsca lub pomieszczenia przeznaczonego do 

utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla niekastrowanych samców i samic. 

1 podmiot zadeklarował niespełnienie  wymogu dotyczącego wyodrębnienia miejsca lub 

pomieszczenia przeznaczonego do kwarantanny zwierząt przyjętych do schroniska przez 

okres co najmniej 14 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia. 

1 podmiot zadeklarował niespełnienie  wymogu dotyczącego wyodrębnienia miejsca lub 

pomieszczenia przeznaczonego do separacji zwierząt agresywnych. 

2 podmioty zadeklarowały niespełnienie  wymogu dotyczącego wyodrębnienia miejsca lub 

pomieszczenia przeznaczonego do utrzymania młodych oddzielonych od matek. 

1 podmiot ankietowanych zadeklarował niespełnienie  wymogu dotyczącego wyodrębnienia 

miejsca lub pomieszczenia przeznaczonego do utrzymania samic z oseskami. 

Wszystkie ankietowane podmioty zadeklarowały spełnienie wymogu posiadania 

wyodrębnionego miejsca lub pomieszczenia do przechowywania produktów leczniczych 

weterynaryjnych i wyrobów medycznych, miejsca lub pomieszczenia do przechowywania 

karmy, pozwalające na przechowywanie zapasu karmy, umożliwiającego zaspokojenie 

potrzeb żywnościowych zwierzętom przebywającym w schronisku, na okres nie krótszy niż 

7 dni, miejsca lub pomieszczenia do przechowywania środków dezynfekcyjnych, miejsca lub 

pomieszczenia do prac administracyjno‑biurowych i przechowywania dokumentacji oraz 

miejsca lub pomieszczenia do celów socjalnych. 

3 podmioty zadeklarowały niespełnienie wymogu posiadania miejsca lub pomieszczenia 

przeznaczonego do wydawania zwierząt ze schroniska oraz miejsca lub pomieszczenia 
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przeznaczonego do składowania odchodów. 

3 podmioty zadeklarowały brak pomieszczenia lub miejsca przeznaczonego do izolowania 

zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, umożliwiające zapewnienie temperatury nie 

niższej niż 16℃. 

4 podmioty zadeklarowały brak pomieszczenia lub miejsca przeznaczone do utrzymania 

młodych oddzielonych od matek, umożliwiają zapewnienie temperatury nie niższej niż 16℃. 

5 podmiotów zadeklarowało brak pomieszczenia lub miejsca przeznaczone do utrzymania 

samic z oseskami, umożliwiają zapewnienie temperatury nie niższej niż 16℃. 

2 podmioty zadeklarowały brak wybiegu dla psów o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2, 

przy czym jedno schronisko zwróciło uwagę, że ze względu na małą obsadę zwierząt jest w 

stanie codziennie każdemu psu zapewnić spacer. 

Wszystkie ankietowane schroniska zapewniły, że w pomieszczeniach lub miejscach 

wymienionych przeznaczonych do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, 

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

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

przyjęcia zwierzęcia,  separacji zwierząt agresywnych, utrzymania młodych oddzielonych od 

matek, utrzymania samic z oseskami zapewnia się zwierzętom możliwość swobodnego 

poruszania się, ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz stały dostęp 

do wody zdatnej do picia. 

1 podmiot zadeklarował brak w urządzenia chłodniczego do czasowego przetrzymywania 

zwłok zwierząt przed przekazaniem ich do zakładu prowadzącego działalność w zakresie 

unieszkodliwiania zwłok zwierząt, zapewnił natomiast, że zwłoki są na bieżąco odbierane 

przez zakład utylizacyjny. 

Wszystkie schroniska zadeklarowały, że posiadają ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach 

lub miejscach wykonane w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt, z materiałów 

umożliwiających mycie i dezynfekcję oraz niepowodujących urazów lub uszkodzeń ciała u 

zwierząt, a ponadto zapewniają dezynfekcję i czystość urządzeń stosowanych w schronisku, 

w tym urządzeń wykorzystywanych do karmienia i pojenia zwierząt. 

13 podmiotów zadeklarowało, że nie prowadzi wykazu zwierząt przebywających 

w schronisku w formie elektronicznej. 

Wszystkie schroniska zadeklarowały, że prowadzą  książki kontroli weterynaryjnej oraz 

zapewniają zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną (szczepienia oraz 

aktualizacje szczepień psów i/lub kotów).  



– 43 – 

10 schronisk zadeklarowało, że nie zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku 

całodobowej opieki przez osobę lub osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze 

zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt. 

11 schronisk zadeklarowało, że nie zatrudnia osoby, która odpowiada za przestrzeganie 

przepisów dotyczących schronisk oraz przepisów o ochronie zwierząt, posiadającą 

wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub wykształcenie wyższe w dyscyplinie 

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

zwierzętami. 

4 schroniska zadeklarowały, że nie oznakowuje psów i kotów przyjętych do schroniska 

transponderem, który jest zgodny z normą ISO 11784 i wykorzystuje technologię HDX lub 

FDX-B, i nie wprowadza informacji o oznakowaniu zwierzęcia do co najmniej jednej z 

ogólnopolskich baz danych zwierząt towarzyszących. 24 schroniska, które oznakowują 

zwierzęta, wprowadza dane do bazy danych safeanimal.eu, identyfikacja.pl lub cbdzoe.pl (1 

schronisko).       

 

W tabeli nr 3 i 4 zostały przedstawione informacje dotyczące spełnienia przez podmioty 

prowadzące schroniska zaproponowanych minimalnych norm, jakie powinny spełniać 

pomieszczenia lub miejsce, w których utrzymywane są psy lub koty. 

 

Tabela 3. Liczba podmiotów, które spełniają/ nie spełniają poniższe warunki utrzymania 

psów 

Warunki utrzymania psów 

 
liczba podmiotów z 28 

utrzymujących psy 

 TAK NIE 

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 

27 1 

w kojcu zewnętrznym lub nieogrzewanym pomieszczeniu znajdują 

się budy odpowiedniej wielkości, w liczbie umożliwiającej 

wszystkim psom jednoczesne schronienie i wypoczynek 

27 1 

w ogrzewanych pomieszczeniach i ogrzewanych kojcach 

wewnętrznych zapewnia się legowiska 
24 4 
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zwierzęta agresywne umieszcza się w kojcach pojedynczych 27 1 

każdemu psu zapewnia się wyjście na wybieg lub spacer nie 

rzadziej niż 2 razy w tygodniu 
26 2 

kojec suki ze szczeniętami wyposaża się w dodatkowy przedział 

lub półkę spoczynkową, umożliwiające suce czasową separację od 

szczeniąt 

20 8 

karmiącej suce ze szczeniętami zapewnia się powierzchnię równą 

powierzchni przeznaczonej dla pojedynczego psa o identycznej 

masie ciała 

25 2 

dla psów o masie ciała < 20 kg schronisko zapewnia co najmniej 4 

m2 powierzchni w kojcu, a dla każdego kolejnego psa w przypadku 

utrzymania w grupie dodatkowe 2m2 

25 3 

dla psów o masie ciała 20–30 kg schronisko zapewnia co najmniej 

6 m2 powierzchni w kojcu, a dla każdego kolejnego psa 

w przypadku utrzymania w grupie dodatkowe 3 m2 

25 3 

dla psów o masie ciała > 30 kg schronisko zapewnia co najmniej 8 

m2 powierzchni w kojcu, a dla każdego kolejnego psa w przypadku 

utrzymania w grupie dodatkowe 4 m2 

19 9 

wysokość kojców dla psów wynosi co najmniej 1,7 m 25 3 

 

 

 

Tabela 4. Liczba podmiotów, które spełniają/ nie spełniają poniże warunki utrzymania kotów 

Warunki utrzymania kotów 

 

liczba podmiotów z 

22 utrzymujących 

koty 

 TAK NIE 

A) w schronisku minimalna powierzchnia dla dorosłego kota w 

jednym pomieszczeniu wynosi 1,5 m2; pomieszczenie to jest 

wyposażone w półkę spoczynkową o powierzchni 0,5 m  

19 3 
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B) w schronisku dla każdego dodatkowego dorosłego kota dodaje się 

0,75 m2 powierzchni oraz dodatkowo półkę spoczynkową o 

powierzchni 0,5 m2  

18 4 

C) w schronisku wysokość pomieszczeń, w których przebywają koty 

wynosi minimum 2 m  
20 2 

D) w schronisku minimalna powierzchnia, na której utrzymuje się 

samicę z młodymi, jest równa przestrzeni dla pojedynczego dorosłego 

kota, jednak stopniowo zwiększa się ją tak, aby do czwartego miesiąca 

życia kocięta zostały przeniesione do pomieszczeń odpowiadających 

wartościom wskazanym w lit. A i B tabeli  

15 7 

pomieszczenia, w których utrzymywane są koty, wyposaża się w półki 

spoczynkowe, legowiska i kuwety na odchody  
20 2 

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  

20 2 

Czy w przypadku pobytu więcej niż jednego kota w jednym 

pomieszczeniu, liczba kuwet jest nie mniejsza niż liczba zwierząt? Czy 

powyżej 4 kotów zapewnia się 1 kuwetę na 2 koty?  

16 17 

Czy w okresie kwarantanny lub w przypadku potrzeby izolacji, 

separacji, lub podczas leczenia, dopuszcza się utrzymanie kotów w 

klatkach?  

Czy klatka, w której kot jest utrzymywany, ma nie mniej niż 90 cm 

długości, 60 cm szerokości oraz 60 cm wysokości? 

  

18 5 

 

 

 

2. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia 

projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim 

Bankiem Centralnym: 

Nie prowadzono konsultacji w ww. zakresie. 

 

3. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie 
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przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem 

kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku:  

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 został zamieszczony na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Żaden 

podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia. 

 

 

 

 


