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1 „Latem bezdomne zwierzęta w Poznaniu zyskały nowy dom. To właśnie wtedy zakończyła się budowa schroniska przy ul. Kobylepole. 
Dzięki przeprowadzce psy i koty mogą czekać na swoich nowych właścicieli w komfortowych warunkach. Przedsięwzięcie, ze względu na 
swoją funkcjonalność i rozmach, zakwalifikowało się do konkursu Top Inwestycje Komunalne 2021. Celem tej inicjatywy jest wyróżnienie 
i promocja odważnych, prorozwojowych inwestycji komunalnych prowadzonych przez samorządy. (...)

2 Nowe poznańskie schronisko może być tymczasowym domem dla blisko 300 psów i 300 kotów. Składa się z budynku biurowo-admini-
stracyjnego, w którym przeprowadzane są adopcje i przyjmowane zwierzęta, z zapleczem socjalnym dla pracowników i wolontariuszy 
oraz z nowoczesną i dobrze wyposażoną przychodnią weterynaryjną, obsługującą przyległą część szpitalną, osobną dla psów, osobną 
dla kotów.

3 Schronisko jest zaopatrzone w dwa pawilony dla psów, jeden dla zwierząt zdrowych, które mają być adopto-
wane, oraz osobny –  pełniący funkcję kwarantanny dla zwierząt chorych lub potencjalnie chorych. Dla zdro-
wych kotów przeznaczonych do adopcji przewidziano cały pawilon z osiemnastoma słonecznymi pomieszcze-
niami, które zastąpią kilkunastometrową, zdecydowanie za ciasną jak na obecne potrzeby kociarnię, funkcjonu-
jącą obecnie w obiekcie przy ul. Bukowskiej. Zyskają również chore koty –  zamiast obecnie wykorzystywanych 
tymczasowych, ciasnych baraków zaprojektowano dla nich obszerny szpital, który dzięki wydzieleniu siedmiu 
wyizolowanych pomieszczeń ułatwi zwalczanie chorób zakaźnych, które w warunkach schroniskowych powo-
dują dużą śmiertelność tych zwierząt. Szpital jest bezpośrednio połączony z przychodnią weterynaryjną. 

4 Wszystkie zwierzęta będą miały zagwarantowany ciągły dostęp do suchych i ogrzewanych pomieszczeń. 
Przyjęte rozwiązania projektowe pozwolą oddzielić od siebie »drogi czyste« i »drogi brudne« – dzięki temu chore 
zwierzęta nie będą miały kontaktu ze zdrowymi. To pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób 
zakaźnych.

2

W 2021 r. bezdomne psy i koty zamieszkały w nowym poznańskim schronisku dla zwierząt. 
Obiekt został nagrodzony jako jedna z najlepszych inwestycji w Polsce. 
Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania.  

1.
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Proszę wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów i struktur.

5 Zaplanowano także przestrzeń umożliwiającą komfortowe warunki edukacji dzieci i młodzieży w sali wyposażonej w niezbędne media. 
Przed schroniskiem znajdują się wygodny parking i plac manewrowy. Wszystkie wody opadowe z części utwardzonych będą gromadzone 
w zbiorniku retencyjno-rozsączającym, w którym wydzielono część umożliwiającą kąpiele czworonogów pod nadzorem opiekunów. Pomię-
dzy budynkami zaplanowano obszerne wybiegi dla psów. W nowym miejscu mają one bezpośredni dostęp do spokojnych, zadrzewionych 
terenów spacerowych, co umożliwi skuteczną socjalizację. (...)”    
                    
https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznanskie-schronisko-dla-zwierzat-nagrodzone,170184.html [dostęp online 8.04.2022]

Jakie budynki wchodzą w skład nowego schroniska?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

W jakich warunkach mieszkają psy?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................
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W jakich warunkach mieszkają koty?

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

W jakich warunkach zwierzęta są leczone?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Dlaczego jest ważne, że »drogi czyste« nie krzyżują się z »drogami brudnymi«?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Jakie inne potrzeby zwierząt zostały uwzględnione w nowym schronisku?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................
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Na stronie internetowej schroniska znajdują się pytania, które warto sobie zadać przed adopcją kota. 
Proszę odpowiedzieć na te pytania i zdecydować, czy możesz adoptować kota.2.

Ile czasu spędzasz poza domem? Jak długo kot musiałby pozostawać sam w domu?   ..........................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Czy mieszkanie będzie bezpieczne dla kota? .........................................................................................................................................................................................

Czy wszyscy domownicy zgadzają się na kota? ..................................................................................................................................................................................

Czy w domu nie ma alergików? ...................................................................................................................................................................................................................

Czy jesteś gotów ponieść koszty utrzymania kota? .............................................................................................................................................................................

Czy jesteś pedantem? ...................................................................................................................................................................................................................................

Czy jesteś świadom, że przygarniasz nowego domownika na kilka/kilkanaście lat? ................................................................................................................

https://schronisko.com/adopcje/#zanim-zdecydujesz-sie-na-kota [dostęp online 8.04.2022]
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Projekt realizuje:

Materiały do nauki o Polsce „Prawa zwierząt” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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Przydatne informacje:

Schronisko dla zwierząt w Poznaniu
ul. Kobylepole 51, 61-304 Poznań 
tel. 61 868 10 86
biuro@schronisko.com
https://schronisko.com/

Lista poznańskich gabinetów weterynaryjnych, 
w których bezpłatnie zaczipujesz psa lub kota
https://schronisko.com/poznan-dla-zwierzat/

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250
tel. 61 868 93 47 
e-mail: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl, 
sekretariat@wiw.poznan.pl
https://www.wiw.poznan.pl/

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Dworcowa 3,
62-020 Swarzędz
tel. 798 218 869
poznan.toz@tlen.pl

Związek Kynologiczny w Polsce
tel. 228-260-574; 885-260-574
https://www.zkwp.pl/

Polski Związek Felinologiczny
tel. 22 815 23 66
pzf@pzf.pl
https://www.pzf.pl/
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