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I. Podsumowanie 
 
Skonfrontowanie regulacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 

dla zwierząt (Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1657) z realiami rzeczywistego funkcjonowania 

podmiotów pomagających zwierzętom jednoznacznie wskazuje, iż anachroniczne 

regulacje są omijane, ignorowane oraz że szkodzą zarówno zwierzętom, jak 

i ludziom. 

Źródłem powyższego zdaje się być przede wszystkim nieprzystające do 

współczesności pojmowanie istoty zapobiegania bezdomności zwierząt oraz 

definiowanie pojęcia „schronisko dla zwierząt” przez autorów rozporządzenia. 

Analiza zawartych w nim regulacji wskazuje, iż zostało przygotowane – co nie dziwi 

zważywszy, iż powstało niemal 20 lat temu, w istotnie innej sytuacji społeczno-

gospodarczej – gdy powszechne wyobrażenie pomocy braciom mniejszym 

ograniczało się do wizji setek boksów z zamkniętymi w nich psami. 

Takie podejście, choć oddające ówczesny stan rzeczy, stanowi poważną 

barierę rozwojową dla polskich samorządów i organizacji pozarządowych, 

doprowadzając do wzrostu kosztów i narastaniu licznych problemów związanych 

z przeciwdziałaniem bezdomności wśród zwierząt. 

W efekcie na terenie Polski utrudniana jest chwalebna praca tysięcy ludzi 

ratujących zwierzęta niezgodnie z prawem lub w tzw. „szarej strefie”. Podmioty 

prowadzące de facto małe schroniska nie są w stanie sprostać wymogom 

rozporządzenia oraz innym regulacjom w tym zakresie. Powstałe w ten sposób 

ośrodki pod nazwami „przytulisko”, „kociarnia”, „dom tymczasowy” czy „punkt 

tymczasowego przetrzymywania zwierząt”, funkcjonują z powodzeniem i nie są 

przez państwo zwalczane w sposób bezpośredni. Jednak uregulowania spychające je 

poza ramy prawne przynoszą realne negatywne skutki, w tym wyłączenie takich 

podmiotów spod kontroli Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

Przyjęcie reform zaproponowanych w niniejszej Opinii winno skutkować 

radykalnym zniwelowaniem problemu bezdomności wśród zwierząt, co z kolei 



przyczyni się do rozwoju samorządów. 

II. Opis problemu 

Stworzony w Polsce system pomocy zwierzętom jest nieefektywny i kosztowny, 

co jest informacją oczywistą dla wszystkich zgłębiających przedmiotową materię. 

„Jednym z powodów nierozwiązania do dziś problemu bezdomności zwierząt jest 

niedokonanie postulowanych zmian w prawie, w tym wskazywanych również przez NIK. 

Wnioski de lege ferenda dotyczące bezpośrednio tego problemu zostały sformułowane w efekcie 

poprzednich kontroli NIK, w tym głównie przeprowadzonych w 2010 i 2012 roku, 

odpowiednio P/10/124 „Przestrzeganie praw zwierząt” oraz P/12/193 „Wykonywanie zadań 

gmin dotyczących ochrony zwierząt”. 

Na koniec 2014 roku funkcjonowały w Polsce 184 schroniska dla zwierząt, tj. o 34 więcej 

niż w 2011 roku. W stosunku do 2011 roku wzrosła liczba zarówno przebywających 

w schroniskach psów (do 105,7 tys. , tj. o 5,4%), jak i kotów (do 24,1 tys. , tj. o 17,8%). Tylko 

nieznacznie wzrosła liczba i odsetek adoptowanych zwierząt (…) 

Działania ograniczające się przede wszystkim do wyłapywania i umieszczania zwierząt 

w schroniskach nie zapobiegają bezdomności. Rozwiązanie tego problemu wymaga 

kompleksowych i wielokierunkowych działań profilaktycznych, obejmujących znakowanie 

i ewidencjonowanie wszystkich zwierząt oraz wprowadzenie realnych zachęt do 

upowszechnienia kastracji i sterylizacji zwierząt mających właścicieli. Umieszczanie zwierząt 

w schroniskach i intensywna akcja adopcyjna powinny być zaś ostatnim elementem 

ograniczania bezdomności. 

Jak więc pokazuje niniejsza kontrola, nadal aktualne są adresowane do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi następujące wnioski (sformułowane przez NIK m. in. po kontroli 

P/12/193 „Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt”).” 

Wyniki kontroli NIKu „Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony 

zwierząt” LBI-4101-13-00/2012 wskazywały, iż: 

„Ponad 1/3 środków publicznych przeznaczonych na ochronę zwierząt wydatkowano 

z naruszeniem prawa albo niegospodarnie. Negatywną ocenę działalności skontrolowanych 

gmin uzasadniają w szczególności: 



− niepodejmowanie skutecznych działań w celu ograniczenia populacji bezdomnych 

zwierząt, a nawet brak takich działań (w 50 % skontrolowanych gmin), str. 20 

− nieprzestrzeganie zakazu odławiania bezdomnych zwierząt bez zapewnienia im 

miejsc w schroniskach (61 %) oraz zlecanie takiej czynności podmiotom, które nie posiadały 

wymaganych zezwoleń (67 %) albo też bez podjęcia stosownej uchwały przez rady gminy  

(40%), str. 13-15 

− wydatkowanie nielegalnie, albo niegospodarnie 1.653,7 tys. zł (36% środków 

z budżetów 18 gmin) na rzecz podmiotów, które nie posiadały wymaganych zezwoleń oraz nie 

zapewniły standardu usług dotyczących opieki nad zwierzętami, str. 26 

− brak kontroli wykorzystania środków publicznych i sprawowania opieki nad 

zwierzętami w schroniskach i w innych miejscach ich przetrzymywania (50 %), str. 27”. 

Powyższe dane wskazują zarówno na powszechne zaniedbania, jak i na  

obowiązujący w przedmiotowym zakresie dualizm prawny. Państwo Polskie nie 

egzekwuje słusznie obowiązujących przepisów, ani nie dostosowuje błędnych do 

realiów funkcjonowania samorządów. 

Raport NIK „Zapobieganie bezdomności wśród zwierząt” LBI.430.004.00.2016 

dostarcza szeregu informacji potwierdzających powyższą diagnozę, w tym m. in.: 

„Działania zapobiegające bezdomności oparte jedynie na funkcjonowaniu schronisk, 

oprócz tego, że były mało skuteczne, stawały się coraz bardziej kosztowne. W kontrolowanych 

gminach wydatki na wyłapywanie i utrzymanie schronisk w ciągu czterech lat wzrosły o 

ponad jedną trzecią i stanowiły około 94% ogółu kosztów poniesionych na realizację 

gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności. 

Zdaniem NIK, przy braku bądź znikomym zakresie działań profilaktycznych, 

problem bezdomności zwierząt będzie się powiększał, kreując coraz wyższe koszty 

utrzymania coraz większej liczby bezdomnych zwierząt.” 



 

Przytoczone powyżej fragmenty raportów NIK są kluczowymi dla zrozumienia 

omawianej niniejszym problematyki. Wśród ekspertów zajmujących się tematem już 

od wielu lat panuje zgodność zarówno co do istnienia problemu, jak i co do 

sposobów jego rozwiązania. Mimo to, stan prawny i faktyczny pozostaje 

zasadniczo bez zmian. 

 

III. Regulacje jako bariera dla słusznych inicjatyw oddolnych 

W pierwszej części Dokumentu wskazano, iż źródłem analizowanych problemów 

jest w dużej mierze rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. 

Treść zawartych w nim regulacji nie przystaje do współczesnych uwarunkowań, 

cementuje błędne praktyki i promuje istnienie olbrzymich, nieefektywnych schronisk 

dla tysięcy psów. 

Dzieje się tak poprzez stawianie wszelkiego rodzaju placówkom 

przeznaczonym dla bezpańskich zwierząt domowych jednakowych wymagań, nie 

różnicując ich w żaden sposób z uwagi na wielkość, sposób działalności lub 

charakterystykę mieszkających w nich zwierząt. 



Obowiązujące regulacje są z perspektywy wielu placówek nie tylko 

niewykonalne, lecz także absurdalne. 

Jak wskazuje analiza pt. „Lokalna opieka gmin nad bezdomnymi zwierzętami 

Fundacji dla Zwierząt Argos”, problem bezdomnych zwierząt jest dużo dotkliwszy 

dla mniejszych, pominiętych przez prawodawcę gmin. 

„Gminy w których pojawia się ponad 100 bezdomnych psów rocznie zwykle mają swoje 

schronisko. Takich gmin jest jednak tylko ok. 5%, lecz zajmują się łącznie aż połową 

bezdomnych psów w kraju.” 

W 2/3 polskich gmin odławia się mniej niż 20 psów rocznie, a w 1/4 gmin – 

najwyżej pięć. Obrazuje to opracowana na potrzeby ww. analizy tabela: 

 

Przytłaczająca większość polskich gmin nie ma możliwości prowadzenia 

własnego legalnego schroniska, co nie ma żadnego uzasadnienia. Niezależnie od 

kalkulacji ekonomicznej, bez względu na interes zwierząt czy potrzeby społeczne – 

regulacje uniemożliwiają działalność oddolną. 

 W efekcie dla 5% największych i najbogatszych gmin średni koszt 



w przeliczeniu na jednego bezpańskiego psa wynosi 2.342 złotych - zaś dla 42% 

najmniejszych koszt ten wynosi ponad dwa razy więcej, czyli aż 5.261 złotych. 

Powyższy problem zdiagnozował również Rzecznik Praw Obywatelskich: 

„O ile duże gminy stać na funkcjonowanie schronisk na ich terenie, o tyle gminy 

mniej zasobne szukają zewnętrznego wykonawcy. Przy wyborze kierują się ceną, co 

powoduje, że często odłowione w danej gminie zwierzęta trafiają do schronisk oddalonych od 

niej nawet o kilkaset kilometrów. Właściciel takiego zwierzęcia ma niewielkie szanse i 

możliwości jego odnalezienia. Jeżeli nawet mu się to uda, to koszty odebrania zwierzęcia ze 

schroniska są zwielokrotnione. Według RPO problem mogłoby rozwiązać umożliwienie 

gminom tworzenia lokalnych „przytulisk” na czasowy pobyt niewielkiej liczby odłowionych 

zwierząt (taki punkt  zorganizowano np. w Łukowie, ale bez podstaw prawnych). 

Koszty odłowienia i pobytu w schronisku zwierzęcia, które ma właściciela są obecnie 

uregulowane. Częstą praktyką jest obciążanie nimi właściciela zwierzęcia. Jest to uzasadniane 

np. jego niewłaściwym nadzorem nad zwierzęciem, które uciekło lub zagubiło się. Gdy dane 

zwierzę przebywa w lokalnym schronisku, koszty nie są wysokie. Jeżeli jednak schronisko jest 

oddalone, sięgają one nawet kilku tysięcy zł. Niezbędne jest rozstrzygnięcie tego w ustawie. 

Zdaniem RPO w zdecydowanej większości przypadków (pomijając zwierzęta rasowe) kwota, 

którą ma ponieść właściciel odnalezionego zwierzęcia, nie powinna przekraczać kilkuset zł.”1 

Jednocześnie w myśl art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, zakazane jest 

odławianie zwierząt bez zapewnienia im miejsca w schronisku, co uniemożliwia 

gminom stosowania alternatywnych form pomocy, pomimo odmiennej 

rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli. 

„W związku z brakiem możliwości zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsca w 

już funkcjonujących schroniskach, dwie [spośród kontrolowanych] gminy zastosowały 

niekonwencjonalne rozwiązania (odnotowane przez NIK także w 2012 roku), polegające na 

zapewnieniu opieki w miejscach nieobjętych nadzorem weterynaryjnym. 

W jednej z nich zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami było w dużym 

stopniu realizowane z własnej inicjatywy przez niezależne stowarzyszenie zrzeszające 

                                                           
1
 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prawo-o-ochronie-zwierzat-jest-niedoskonale-rpo-proponuje-

zmiany 



wolontariuszy. Przyczyniło się to do poprawy sytuacji zwierząt, jednak naruszało 

określony w art. 11 ust. 3 uoz zakaz ich odławiania bez zapewnienia im miejsca 

w schronisku. 

W gminie Siemiatycze w 2015 roku opiekę nad większością odłowionych psów (13 z 

14) powierzono Stowarzyszeniu Miłośników Zwierząt „Psiemiatycze”. Ponadto z 

przedstawionej przez Stowarzyszenie informacji wynika, że w latach 2014–2015 zajęli się oni 

z własnej inicjatywy kolejnymi 40 bezdomnymi psami – była to liczba zwierząt większa od 

odłowionej na zlecenie urzędu gminy. Z kolei w Łukowie funkcjonował miejski Punkt 

Tymczasowego Zatrzymania Zwierząt. 

W obu gminach – pomimo braku schronisk objętych nadzorem weterynaryjnym – 

zwierzętom zapewniono odpowiednią pomoc weterynaryjną i znaleziono dla nich nowych 

właścicieli, zaś zwierzęta w Siemiatyczach poddano też kastracji lub sterylizacji. 

Również gmina Suchy Las współpracowała z wolontariuszami, którzy opiekowali się 

w domach kotami po przeprowadzeniu ich kastracji lub sterylizacji. 

Ponieważ powyższa praktyka wywołała skutki korzystne z uwagi na dobro 

zwierząt, NIK proponuje zmianę przepisów w kierunku dopuszczenia możliwości 

stosowania takich rozwiązań, przy jednoczesnym zapewnieniu mechanizmów 

kontroli prawidłowości sprawowania opieki nad zwierzętami.” 

 

 



IV. Naruszanie zasady pomocniczości (…) 

“Tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe” to maksyma 

uznawana w doktrynie prawa administracyjnego za streszczającą założenia zasady 

pomocniczości. 

Powyższa zasada, zwana także zasadą subsydiarności (od łac. subsidium – 

pomoc, wsparcie), stanowi fundament konstrukcji administracji publicznej 

w państwach cywilizacji łacińskiej. Zgodnie z nią każdy szczebel władzy winien 

realizować wyłącznie te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane 

przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. 

Istotność powyższej zasady prawa administracyjnego została dostrzeżona już 

w preambule obowiązującej Konstytucji III RP: 

“(…) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla 

państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu 

społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich 

wspólnot.” 

Doniosłość przytaczanego imperatywu sprawia, iż nie należy traktować go 

wyłącznie jako sugestii. Wyznacza on władzy konkretne granice, wymagając, by 

wyższy poziom hierarchii organizacyjnej nie wykonywał funkcji, które mogą być 

sprawnie i skutecznie wykonane na niższym poziomie przez wspólnoty lub osoby, 

które są bliżej danego problemu. Przyjęcie i przestrzeganie zasady subsydiarności 

zabezpiecza obywateli przed potencjalną szkodliwą nadgorliwością i autorytarnymi 

zapędami Państwa. 

Powyższa kwestia jest przytaczana w niniejszej Opinii, ponieważ systemowe 

rozwiązania w zakresie zapobiegania bezdomności wśród zwierząt stanowią 

przykład negatywnych skutków naruszania zasady pomocniczości. 

Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt stanowi jedno z obligatoryjnie 

podejmowanych zadań własnych gminy, które z założenia służą zaspokajaniu 

potrzeb danej wspólnoty samorządowej. Tymczasem obowiązujące w tym zakresie 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa uniemożliwia zdecydowanej większości gmin 



wykonywanie w należyty sposób powyższego zobowiązania. W wielu gminach 

działania w zakresie zapobiegania bezdomności wśród zwierząt ograniczają się do 

płacenia zewnętrznemu podmiotowi za odłowienie psów i wywiezienie ich do 

schroniska oddalonego nawet o setki kilometrów od danej społeczności. 

Jednoznacznie należy uznać, że przyjęta praktyka nie jest zapobieganiem 

bezdomności, lecz doraźnym zwalczaniem jej skutków - niegospodarnym, 

nierzetelnym i jak zauważa Najwyższa Izba Kontroli, często nielegalnym. 

Zdiagnozowanie problemu oraz wskazanie sposobów jego rozwiązania, 

pomimo oczekiwań społecznych, nie spowodowało odpowiedniej nowelizacji 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Jedną z wielu przyczyn tego stanu rzeczy zdaje się niedostrzeżenie wśród 

dotychczasowych badaczy tematu konfliktu pomiędzy przydzielonym gminom 

obowiązkom, a przyznanym im kompetencjom oraz narzuconym na nie barierom. 

W przytaczanym już raporcie Najwyższej Izby Kontroli słusznie zauważono, 

iż: „Koncentrując się na usuwaniu skutków zjawiska, gminy nie dostrzegają korzyści 

wynikających z podejmowania właściwie zaplanowanych i wieloaspektowych działań 

profilaktycznych.” 

Jednakże dostrzeżenie przez gminy jednoznacznych korzyści wynikających ze 

zmiany dotychczasowych praktyk okazuje się niedostateczne, m. in. z uwagi na 

ustanowione w przedmiotowym zakresie regulacje i powstające w ich wyniku 

koszty. Liczne samorządy chcąc zreformować swą dotychczasową praktykę spotkały 

się z prawno-administracyjnymi utrudnieniami. Dlatego samo szerzenie 

świadomości nie będzie wystarczającym sposobem na rozwiązanie problemu, jeśli 

nie zostanie ku temu ustanowione odpowiednie środowisko prawne. 

Zgodnie z szerzej rozumianą wcześniej przywoływaną zasadą pomocniczości, 

wszelka działalność gospodarcza, samorządowa czy społeczna winna być 

regulowana tylko ze względu na ważny interes publiczny. Przy zapobieganiu 

bezdomności wśród zwierząt błędne regulacje mają charakter szczególnie 

szkodliwy - nie tylko nie wypełniają ważnego interesu publicznego, lecz wręcz 



ograniczają w tym wszelkie podmioty. 

Przerost formalistyki, źle zaprojektowanych, niepotrzebnych, nadmiernie 

biurokratycznych przepisów, które są nieproporcjonalne dla ochrony uzasadnionego 

interesu publicznego w krajach anglosaskich, określany jest czerwoną taśmą 

krępującą oddolne inicjatywy. W dalszej części niniejszej Opinii omówione zostaną 

konkretne przepisy, które w wyżej wymieniony sposób utrudniają pomoc 

potrzebującym zwierzętom. 

 

V. Zwierzęta to nie tylko psy 

 Pracując nad legislacją na temat opieki nad bezpańskimi zwierzętami 

domowymi - łatwo zapomnieć, iż gama pupili utrzymywanych przez Polaków 

gwałtownie się poszerza. 

Regulacje tworzone z myślą o schroniskach dla psów nie powinny utrudniać 

tworzenia schronisk dla kotów lub uniemożliwiać zakładania schronisk dla gryzoni, 

ptaków, płazów czy gadów. Choć twierdzenie to może wydawać się truizmem, to 

jednak z całą pewnością nie przyświecało tworzącym obowiązujące w Polsce prawo. 

Oczywiście nie istnieje zapotrzebowanie na to, by w każdej gminie znajdowała się 

placówka gotowa do przyjęcia królika, kawii czy żółwia, lecz nie ulega wątpliwości, 

że te zwierzęta również padają ofiarą bezdomności. Uniemożliwianie świadczenia 

im pomocy przez pasjonatów, ludzi dobrej woli – nie znajduje żadnego 

uzasadnienia. 

 

 

VI. Przykłady regulacji oraz ich praktycznego zastosowania 

Przedmiotowe dla Opinii regulacje nie dopuszczają możliwości 

różnorodności, innowacji i rozwoju. Świadczą o tym już pierwsze trzy paragrafy 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt: 



„§ 1 1. Schronisko dla zwierząt powinno być zlokalizowane w miejscu oddalonym co 

najmniej o 150 m od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, zakładów należących 

do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego, zakładów należących do przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt, zakładów prowadzących 

działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, 

wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, rzeźni, targów, spędów, 

ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierząt.” 

O absurdalności tego przepisu niech poświadczy sprawa schroniska 

z Mysłowic: 

„Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami poprosiło władze Mysłowic o wydzierżawienie 

budynku, w którym znajduje się schronisko dla bezdomnych psów i kotów. Dopiero wtedy 

okazało się, że mieszcząca się tu od 20 lat placówka działa nielegalnie. 

O trudnej sytuacji schroniska Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zawiadomiło 

władze Mysłowic w zeszłym roku, a kilka miesięcy temu tę sprawę poruszyło też dwoje 

radnych. Chodzi o to, że dach budynku wymaga remontu, ale Towarzystwo przed 

rozpoczęciem prac wolało uregulować sprawy formalne. Gdy jednak urzędnicy zaczęli 

przeglądać dokumenty, zorientowali się, że w myśl przepisów schronisko jest nielegalne. 

Powód? Stoi zbyt blisko targowiska. 

Sęk w tym, że gdy 20 lat temu powstało tu schronisko, targowiska jeszcze nie było. 

Pomoc w znalezieniu miejsca, które byłoby odpowiednie dla schroniska, deklarował 

Edward Lasok, prezydent Mysłowic, ale to nie od niego teraz będzie to zależeć, bo przegrał 

wybory. 

Łukasz Balcer, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, obawia się, że zanim 

nowe władze Mysłowic coś zdecydują, nastanie zima. – Nie możemy zgodzić się na to, by 

zwierzęta pozostawić w obecnych warunkach – mówi Balcer i zapowiada, że zwierzęta 

z Mysłowic zostaną wywiezione do innych schronisk prowadzonych przez TOnZ.” 

Takich przypadków jest jednak dużo więcej – zgodnie z badaniami Fundacji 

dla Zwierząt ARGOS, w 2013 roku ze 103 sprawdzonych schronisk, aż 41 nie 



spełniało powyższego wymogu, w tym m. in. schronisko warszawskie, krakowskie, 

łódzkie czy gdańskie. 

Odpowiedź na pytanie czy powinniśmy zmienić rozporządzenie, czy też 

zmienić położenie kilkudziesięciu schronisk, wydaje się jednoznaczna. 

Przy ocenie wymogu należy jednak uwzględnić nie tylko, iż nie jest on 

przestrzegany, że blokuje powstawanie nowych schronisk (których brakuje) i 

sprawia bezcelowe problemy w praktyce. Nie stoi zanim również żadne uzasadnione 

ratio legis. 

Dlaczego bowiem schronisko dla małych gadów nie mogłoby być 

umiejscowione w bliskiej odległości od mleczarni? Dlaczego schronisko dla ptaków 

nie może działać przy fermie kur? 

Podobny brak wyobraźni powodujący brak elastyczności można dostrzec 

w kolejnych paragrafach rozporządzenia: 

„§2. Teren, na którym jest zlokalizowane schronisko, powinien być utwardzony 

i ogrodzony.” 

Dlaczego schronisko dla pajęczaków musi znajdować się na terenie 

ogrodzonym i utwardzonym, skoro pajęczaki przebywają w terrariach? Dlaczego 

kociarnia dla 30 kotów nie może znajdować się w nieogrodzonej nieruchomości, jeśli 

sama nieruchomość byłaby odpowiednio zabezpieczona przed ucieczką kotów? 

 

W dalszej części tegoż paragrafu czytamy: 

„1. W schronisku dla zwierząt wyodrębnia się pomieszczenia przeznaczone do: 

1) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych; 

2) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę; 

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

z oseskami, młodych oddzielonych od matek; 

4) przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych; 



5) przechowywania karmy; 

6) przechowywania środków dezynfekcyjnych; 

7) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji; 

8) celów socjalnych. 

2. W schronisku dla zwierząt powinny znajdować się ponadto: 

1) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę; 

2) pomieszczenie przeznaczone dla wydawania zwierząt ze schroniska; 

3) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt 

agresywnych.” 

Zatem schronisko dla zwierząt powinno mieć co najmniej 13 pomieszczeń, by 

spełnić wymagania Ministra Rolnictwa. Powstaje zatem pytanie – czy aby na pewno 

schroniska dla wszystkich rodzajów zwierząt, niezależnie od posiadanej kadry, 

środków i liczby zwierząt znajdujących się pod ich opieką – muszą posiadać np. 

oddzielne pomieszczenie do celów socjalnych, do przechowywania karmy i prac 

administracyjno-biurowych? 

Czy aby na pewno schronisko, w którym przebywa zaledwie kilkanaście 

psów musi posiadać gabinet do zabiegów leczniczych, nie może w razie choroby 

zawozić potrzebujących psów do weterynarza? 

Dla osób prowadzących przytuliska szczególnie zatrważająco brzmi kolejny, 

trzeci paragraf omawianego rozporządzenia: 

„§ 3 Schronisko wyposaża się w piec do spalania zwłok zwierząt lub chłodnię do 

czasowego przetrzymywania tych zwłok w przypadku przekazywania ich do zakładów 

prowadzących działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, 

wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.” 

Rzeczywiście w olbrzymich schroniskach, podobnych do tego położonego 

w Radysach, z pewnością istnieje zapotrzebowanie na piec do spalania lub chłodnię 

do przechowywania zwłok. Jednak – co nie mieściło się w wyobrażeniu twórcy 



rozporządzenia – można prowadzić z powodzeniem schronisko z częstymi 

adopcjami i brakiem problemu utylizacji ciał. Zwierzęta wcale nie muszą masowo 

umierać w schroniskach.  

 

Co istotne, w całej Polsce gminy próbują na różne sposoby obchodzić 

obowiązujące przepisy, by pomóc zwierzętom i zmniejszyć ponoszone koszty. 

Niestety Państwo Polskie im to utrudnia - Dla przykładu art. 11 ust. 3 uoz statuujący 

zakaz odławiania zwierząt bez zapewnienia im miejsca w schronisku spowodował 

przerwanie działalności przytuliska w Żaganiu: 

 „Jak wyjaśnia powiatowy lekarz weterynarii Monika Świca-Zielonka, zgodnie 

z ustawą nie ma takiej placówki jak przytulisko: – Nie ma umocowania prawnego, 

by funkcjonować. 

– Mimo że psy miały dobre warunki, w takiej formie przytulisko nie mogło 

dalej funkcjonować – dodaje powiatowy weterynarz. Wszystkie psy zostały przewiezione do 

schroniska w Żarach.” 

Przytulisko - jak wiele innych - aktywizowało lokalną społeczność, 

zapewniało młodzieży niezbędną edukację i promowało dobre wartości, gmina 

dzięki niemu oszczędzała, zaś zwierzętom przytulisko ułatwiało znalezienie domu – 

zarówno jeśli się zagubiły lub jeśli miały zostać adoptowane. Mieszkańcom małych 

miejscowości łatwiej jest znaleźć pupila w lokalnym przytulisku niż w oddalonym o 

kilkadziesiąt lub nawet kilkaset kilometrów schronisku. 

By dopełnić na powyższym przykładzie tragiczności sytuacji w jakiej 

postawione są mniejsze gminy w Polsce, warto przedstawić przyczynę powstania 

przytuliska w Żaganiu:   

„Na początku XXI wieku, przez dwa lata bezpańskie psy złapane na terenie Żagania 

były wożone do schroniska w Legnicy, gdzie zwierzęta były masowo poddawane eutanazji. 

Sprawa wstrząsnęła Polską, zaś w 2006 roku na ławie oskarżonych zasiedli kierownik 

schroniska i lekarz weterynarii. Do masowego uśmiercania psów miało dochodzić w latach 

2002-2004. W ciągu trzech lat w placówce spośród trzech tysięcy psów uśpiono połowę, 



"wyparowało" ponad 1.500 psów. Z Żagania wywieziono tam 14 psów, w tym szczeniaki. 

Stałe umowy z gminami i doraźne zlecenia obejmowały 14-dniową opiekę, tzw. 

"kwarantannę", za którą żagański samorząd płacił schronisku 196 zł od jednego psa. Po tym 

terminie rasowe zwierzęta sprzedawano, zaś reszta była uśmiercana. Dzięki szybkiej rotacji 

schronisko nigdy nie było przepełnione. Potem żagańskie psy przejęło schronisko na 

Wybrzeżu, podejrzewane o podobne praktyki. 

Sprawa masowego uśmiercania psów wstrząsnęła również Żaganiem. Ludzie dobrej 

woli naciskali władze miasta, żeby nigdy więcej nie dopuściły do wyłapywania psów przez 

hycla i wywożenia ich do takich miejsc, jakim wówczas było schronisko w Legnicy. Dzięki 

temu przy straży miejskiej, która miała wówczas siedzibę w budynku Powiatowego Urzędu 

Pracy przy ul. Dworcowej, powstały tymczasowe kojce, na krótkotrwałe schronienie dla 

bezdomnych psiaków.” 

Za kolejny przykład niech posłuży powiat szczycieński – jak opisywał Kurier 

Mazurski w artykule „Przytulisko lepsze od hurtowni psów”: 

„Gminy powiatu szczycieńskiego w różny sposób podchodzą do problemu bezdomnych 

czworonogów. Kilka z nich ma podpisane umowy ze schroniskiem w Radysach, gdzie 

przebywa kilka tysięcy psów z aż trzech województw. Zdaniem miłośników zwierząt 

znaczenie lepszym rozwiązaniem jest tworzenie niewielkich, gminnych przytulisk. Z dobrym 

skutkiem funkcjonują one w Jedwabnie i Dźwierzutach.” 

Autorzy artykułu w 2016 roku nie mogli jeszcze wiedzieć o wykrytych w 2020 

roku licznych nieprawidłowościach w schronisku w Radysach: 

„- Dla mnie Radysy to był obóz koncentracyjny dla psów, tak to wygląda - mówi 

Bartosz Żukowski, aktor, wolontariusz Fundacji "Mikropsy". W połowie czerwca czterech 

prokuratorów, czterdziestu policjantów i kilkudziesięciu aktywistów weszło do tego, jednego z 

największych w Polsce prywatnych schronisk. Akcję szykowali w tajemnicy od dawna, bo od 

dawna źle się tu działo. 

- Tylko przez kilka miesięcy 2020 roku wyjechało stąd 3,5 tony martwych zwierząt - 

mówi Grzegorz Bielawski ze Stowarzyszenia "Pogotowie dla zwierząt". W największej akcji 

w historii polskich organizacji prozwierzęcych udało się uratować ponad tysiąc psów. 



Olsztyńska prokuratura sprawdza, dlaczego w schronisku nie interweniowała 

inspekcja weterynaryjna. W areszcie jest już właściciel schroniska i jego syn, którzy od ponad 

stu gmin brali na utrzymanie zwierząt miliony złotych. Jak mówił 19 czerwca Krzysztof 

Stodolny z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, mężczyzna znęcał się ze szczególnym 

okrucieństwem nad zwierzętami nie lecząc ich, nie zapewniając właściwych warunków 

bytowych.” 

Celem legislacyjnych wymagań wobec schronisk winien być przede 

wszystkim dobrostan zwierząt oraz efektywne zwalczanie ich bezdomności. Są one 

jednak zastąpione szkodliwym substytutem, który nie spełnia swej roli w żadnym 

względzie. Problem bezdomności wśród zwierząt jest coraz większy, rosną wydatki 

publiczne na utrzymanie schronisk, spełnianie formalnych wymogów nie zapewnia 

zwierzętom odpowiedniego standardu życia, zaś Państwowa Inspekcja 

Weterynaryjna nie wypełnia w sposób zadowalający swych obowiązków. 

Anachroniczna wizja schronisk wyrażona w wymaganiach weterynaryjnych 

kompletnie mija się z aktualnymi potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami 

społecznymi. Blokuje racjonalne i innowacyjne rozwiązania, sprzyja zaś skrajnej 

patologii. 

Podsumowując powyższy stan faktyczny, należy stwierdzić, iż nasz system 

zapobiegania bezdomności wśród zwierząt jest zamknięty w kole biurokratycznej 

fikcji. Wymogi prawne są bezsensowne, w dużej mierze ignorowane przez organy 

państwa i samorządy, krytykowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich czy 

Najwyższą Izbę Kontroli. 

 



 
VII. Alternatywa 

W świetle przedstawionych okoliczności, domniemując racjonalność 

ustawodawcy, należałoby wyjść z założenia, iż duże schroniska dla zwierząt są 

rozwiązaniem lepszym, zaś wszystkie przytuliska są placówkami szkodliwymi. 

Praktyka jednak zdaje się wskazywać zupełnie odwrotną zależność. Choć 

duże schroniska mogą funkcjonować w sposób prawidłowy, to immamentnie z ich 

funkcjonowaniem wiążą się wady nie występujące lub ograniczane w mniejszych 

placówkach opieki nad zwierzętami: 

• Mniejsze placówki mogą pochwalić się zdecydowanie większym 

odsetkiem adoptowanych zwierząt. Ich działalność nastawiona jest 

na znalezienie podopiecznym nowego domu, z kolei duże obiekty 

(jak zauważa NIK) przyjmujące znaczną liczbę zwierząt, osiągają 

mierne wyniki adopcji. Trafiające tam zwierzęta często pozostają w 

nich na „dożywocie”, mając niewielkie szanse na opuszczenie 

schroniska. 

• Duże obiekty z pozoru oferują zapewnienie opieki nad zwierzętami 

za niższą opłatą, dlatego coraz częściej były wybierane przez 

niewielkie gminy – jednak w związku z brakiem efektywności w 

adoptowaniu zwierząt (ich zysk często pochodzi z dożywotniego 

utrzymywania jak największej ilości psów za stawkę dzienną), 

rzeczywisty koszt ich funkcjonowania jest większy. 

• Z drugiej strony, część umów z dużymi schroniskami zakłada 

pobieranie jednorazowej opłaty od każdego przyjętego zwierzęcia. 

Niestety taka praktyka również jest patogenna – promuje 

koncentrowanie się przez schroniska na szybkim pozbywaniu się 

zwierząt. Z jednej strony owocuje to nawet uśmiercaniem 

podopiecznych, z drugiej zaś nieodpowiedzialnymi adopcjami. 

• W związku z nierównomiernym rozmieszczeniem schronisk, 



społeczny kapitał zapewniania opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi przez wolontariuszy nie może być przez gminy w 

pełni wykorzystany w obowiązującym stanie prawnym. 

Wolontariusze mają bowiem bardzo ograniczone możliwości 

realizacji zadań w miejscowościach, w których nie znajdują się 

schroniska. 

• Przy niewielkiej liczbie podopiecznych placówki, zwierzęta są 

traktowane w inny, bardziej podmiotowy sposób. Pies czy kot w 

mniejszym ośrodku nie jest bezimiennym numerem do 

wykarmienia, lecz konkretną istotą posiadającą imię i indywidualne 

cechy charakteru. Powoduje to podniesienie standardu opieki, m. in. 

dlatego, że przy niewielkiej ilości zwierząt łatwiej zauważyć zmianę 

zachowania i rozpoznać chorobę. 

• Rzeczywiste zapobieganie bezdomności zwierząt wymaga 

kompleksowych i wielokierunkowych działań profilaktycznych, 

które nie będą występować, jeśli gminy wciąż będą w pełni 

„przerzucać” swój obowiązek na oddalone od nich schroniska. 

Tylko angażując lokalną społeczność, służby i instytucje możemy 

trwale rozwiązać problem bezdomności wśród zwierząt. 

 

Co istotne, wiele gmin, w których roczna liczba bezpańskich zwierząt jest 

niewielka, mogłoby zapewniać im opiekę bez współpracy ze schroniskiem czy 

przytuliskiem. Prawidłowo zorganizowana współpraca z lokalnymi 

wolontariuszami tworzącymi domy tymczasowe, służyłyby zmniejszeniu kosztów, 

aktywizacji społecznej i zwiększeniu dobrostanu zwierząt. 

System ten w razie potrzeby może być uzupełniany, na przykład o 5 boksów 

umieszczonych przy lokalnym zakładzie weterynaryjnym, który i tak jest 

niezbędnym partnerem gminy przy opiece nad bezpańskimi zwierzętami w zakresie 

badania, ubezpładniania, znakowania i leczenia. 



Dając samorządom większą swobodę działania, znajdywania nowych 

rozwiązań i tworzenia placówek  odpowiadających lokalnemu zapotrzebowaniu 

Państwo Polskie przyczyni się do ich rozwoju, oszczędności i zniwelowania zjawiska 

bezdomności zwierząt. 

 



 
VIII. Rekomendacje 

 Wnioski z niniejszej opinii są zasadniczo spójne z dotychczasowymi 

postulatami organizacji prozwierzęcych, Najwyższej Izby Kontroli i samorządów. 

 Rekomendujemy: 

• uelastycznić wymogi stawiane wobec placówek opiekujących się 

bezpańskimi zwierzętami, by stawiały odmienne warunki w 

zależności od liczby utrzymywanych zwierząt oraz ich gatunku; 

• umożliwić gminom stosowanie niestandardowych metod 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz organizowania dla 

nich opieki w taki sposób, by liczył się efekt i dobrostan zwierząt, a 

nie spełnianie pustych formalności; 

• rozpocząć realną, skuteczną kontrolę rzetelności, gospodarności 

i legalności wydatkowania finansów publicznych na przedmiotowe 

cele; 

• upowszechnić dobre praktyki kontraktowe, by gminy nie zawierały 

patogennych umów i odpowiadały za zwierzęta odłowione na ich 

terenie, tj. np. poprzez uzależnienie otrzymywanego przez 

schronisko wynagrodzenia od liczby przeprowadzonych właściwie 

adopcji; 

• objąć nadzorem weterynaryjnym określonym w przepisach ustawy 

o ochronie zdrowia zwierząt, prowadzenie wszystkich miejsc 

przetrzymywania odłowionych zwierząt; 

• wprowadzenie ustawowego obowiązku znakowania i rejestracji 

zwierząt w jednolitym, funkcjonującym w całym kraju 

internetowym systemie ewidencyjnym; 

• upowszechnić kompleksowe działania profilaktyczne ograniczające 

niekontrolowany rozród zwierząt. 



 

 


