
 

 

Konferencja "Stan ochrony zwierząt w Polsce" 

Marta Lichnerowicz  

„Złe i kosztowne praktyki w opiece nad bezdomnymi zwierzętami” 

1. Brak identyfikacji zwierząt  

Jest to największy problem polskiego systemu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Brak 

obowiązku czopowania zwierząt i wpisywania danych opiekuna do bazy danych skutkuje 

wieloma niepotrzebnymi wydatkami z budżetów gmin wynikających z:  

 odłapywania i przetrzymywania w schroniskach zwierząt właścicielskich, 

 oszukańczych praktyk, niektórych  podmiotów odłapujących zwierzęta polegających na 

odłapywaniu zwierzęcia w jednej gminie, pobieraniu opłaty a następnie wypuszczaniu 

zwierzęcia w innej i ponownym odłapaniu na kolejną kwotę, 

 przerzucaniu zwierząt między gminami i odłapywaniu ich w gminach, które płacą wyższa 

stawkę za odłapanie, 

 umieszczaniu odłapanych w danej gminie zwierząt w placówkach innych niż podane w 

umowie – podrzucanie do miejskich schronisk, 

 uśmiercania zwierząt tuż po odłapaniu pomimo opłaconej usłudze opieki nad zwierzęciem  

 możliwość dowolnego manipulowania statystykami adopcji, eutanazji i upadków. 

 

2. Brak kontroli lub niepełne kontrole 

Z informacji uzyskanych od gmin na zapytania o udzielenie informacji publicznej jasno wynika, 

że gminy nie kontrolują należycie podmiotów za którymi mają podpisane umowy.  

 

Głównymi problemami są:  

 OGÓLNY BRAK KONTROLI;  

 Kontrole obejmujące tylko dokumentację; 

 Kontrole zapowiedziane; 

 brak spisów zwierząt z natury; 

 brak oględzin stanu zwierząt z niezależnym od schroniska lekarzem weterynarii; 

 brak kontroli krzyżowych dwóch gmin – np. niektóre numery czip psów przebywających 

w schronisku w Wojtyszkach, występowały jednocześnie na ewidencjach różnych gmin. 

Oznacza to, ze na tego samego psa płaciło kilka gmin. Taki proceder był możliwy z 

dwóch powodów: 



 

 

 1) numery czip psów nie były wpisywane do baz danych;  

2) gminy kontrolowały schronisko pojedynczo - przyprowadzany pies faktycznie 

figurował na ewidencji kontrolującej go gminy. Figurował jednak też na ewidencji innej;  

 brak sprawdzania mikroczipów psów z mikroczipami podanymi na ewidencjach - 

kontrolujący nie sprawdzali czy wszystkie podane na ewidencji mikroczipy są możliwe 

do odczytania na psie (czasem nawet i 3 w 1 psie), a w razie wątptliwości nie 

dokonywano kontrolnego zdjęcia RTG; 

 brak spisu zwierząt z natury; 

 brak kontroli faktycznego wykonywania zabiegów kastracji i sterylizacji, (wizualne i 

manualne u samców) – podczas przejmowania zwierząt z wielu schronisk okazywało 

się, ze w rzeczywistości nie miały one wykonanych zabiegów kastracji pomimo tego, ze 

dokumenty wykazywany, ze taki zabieg został wykonany; 

 Zbyt mała czujność kontrolujących – np. pies o numerze czip 1234567891011 

przebywający w schronisku od 5 lat, pewnego dni wraz z grupą innych psów otrzymuje 

„nowy numer czip”, od tej pory w ewidencji gminy numer psa może wyglądać np. tak 

12345678910/111213141516. Prowadzący podmiot za przyczynę wszczepienie 

nowego czipa podaje uszkodzenie pierwotnego. W rzeczywistości pies prześwietlony 

RTG ma tylko jeden (nowy) czip. Oznacza to, ze nie jest to ten sam pies, który został 

odłowiony w gminie ale zupełnie inny, który został podstawiony po to aby nadal gmina 

łożyła pieniądze na jego utrzymanie.  

 

3. Brak monitorowania faktycznego losu zwierzęcia  

Wiele gmin nie interesuje się losem zwierzęcia po jego odłapaniu. Na pytanie o los zwierzęcia 

wiele gmin odpowiadało „zwierzę po odłapaniu staje się własnością hycla”.  W praktyce 

oznacza to opłacanie zabijania zwierząt zamiast opieki nad zwierzętami.  

 

4. Brak analizy porównawczej danych gminnych z danymi inspekcji weterynaryjnej  

Raport Fundacji Argos pokazuje, że w wielu placówkach obrót zwierząt podawany go gmin, 

kompletnie nie pokrywa się z obrotem podawanym inspekcji weterynaryjnej. Gminy praktycznie 

nigdy nie porównują tych danych, co umożliwia podmiotom prowadzącym schroniska dowolne 

gospodarowanie psami w tym ich masowe zabijanie.  

 

5. Zwodnicze większe zaufanie do organizacji jako podmiotów prowadzących schroniska.  

Wiele gmin uważa, że organizacja jako podmiot prowadzący schronisko jest najlepszym 

rozwiązaniem i nie wymaga szczególnej kontroli ze strony gminy jako płatnika. Niestety nie 



 

 

wszystkie placówki prowadzone są przez organizacje, które faktycznie są zainteresowane 

poprawą losu zwierząt. Wiele podmiotów prowadzących schroniska jako osoby fizyczne, 

zakłada fundacje i stowarzyszenia, prowadząc nadal są samą działalność ale zyskując: 

 ominięcie konieczności opłacania podatku dochodowego, 

 możliwość pozyskania 1% podatku, 

 możliwość nieodpłatnego pozyskania darowizn, majątku, 

 aureolę wynikającą z przekonania o dobroczynności na rzecz zwierząt, 

To wszystko sprawia, że gminy powinny równie skrupulatnie kontrolować wszystkie podmioty.  

6. Brak programów finansowania kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich.  

Wprowadzając spójny program bezpłatnej kastracji i czipowania zwierząt „domnych” i bezdomnych 

gminy mogą znacznie ograniczyć ilość zwierząt, na które nie będą musiały łożyć. Z badań 

organizacji prozwierzęcych wynika, że wiele osób jest zainteresowanych kastracją swojego 

zwierzęcia, niestety nie stać ich na taki zabieg. Niechciane mioty trafiają wiec do schronisk, co 

sprawia, ze w rzeczywistości gminy płacą znacznie więcej za opiekę nad bezdomnym zwierzęciem 

niż za sterylizację 1 suki. 

7. Brak cyklicznych konkursów na stanowisko kierowników gminnych schronisk.  

Obecnie kierownicy gminnych schronisk obejmują stanowisko „aż do emerytury”. Taki system może 

rodzić wiele patologii. Przede wszystkim brak aktywności w zakresie promocji adopcji, współpracy 

z wolontariatem, innowacyjności działam, szkoleń własnych i kadry itd.  Dlatego też warto rozważyć, 

aby gminy organizowały co 5 lat konkursy na stanowisko kierownika gminnego schroniska wzorem 

konkursów dla dyrektorów placówek oświatowych. 

Należy podkreślić, że schroniska prowadzone przez gminy lub spółki gminne oferują stosunkowo 

dobrą jakość opieki nad zwierzętami pod warunkiem poprawnej współpracy z wolontariuszami oraz 

wykwalifikowanym kierownikiem tej placówki. Z wyliczeń wynika, że tego typu placówki (zwłaszcza 

międzygminne) są znacznie tańsze niż inne formy opieki nad zwierzętami przy jednoczesnym 

wysokim standardzie usług i możliwości pełnej kontroli jej działalności.  

8. Brak edukacji  

Problem bezdomności zwierząt wynika z działalności człowieka. Co to tego nie ma wątpliwości. 

Należy jednak podkreślić, że wiele porzuceń wynika z następujących czynników:  

 chorobą zwierzęcia wynikającą z nieprawidłowej opieki, 



 

 

 niedoszacowaniem kosztów utrzymania zwierzęcia, 

 niewiedzą o naturalnym zachowaniu zwierząt takim jak drapanie mebli przez koty lub 

niszczeniem przedmiotów przez psy, 

 problemami behawioralnymi psów wynikającymi z nieprawidłowej opieki. 

Wszystkich tych porzuceń można uniknąć, wprowadzając programy edukacyjne w formie zajęć dla 

dzieci i młodzieży szkolnej oraz kampanii edukacyjnych dla dorosłych. Doświadczenia brytyjskie 

wskazują na to, że edukacja niesie za sobą ogromny potencjał i przyczynia się do znacznej redukcji 

ilości bezdomnych zwierząt. 
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