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Sprawozdanie Łódzkiego  Towarzystwa  Opieki  nad  Zwierzętami  dotyczące
	 
spotkań  poświęconych  tematyce stanu  ochrony  bezdomnych  zwierząt
	 
w  Polsce, zorganizowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii
	 

województwa  łódzkiego 
	

Łódź, 17.08.2015r. 

Od 24 czerwca do 12 sierpnia 2015 r. we wszystkich powiatach województwa łódzkiego 
odbyły się spotkania z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, poświęcone tematyce 
stanu ochrony zwierząt w Polsce oraz realizacji gminnych programów opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Te niezwykle ważne 
spotkania zostały zorganizowane przez wszystkich Powiatowych Lekarzy Weterynarii na 
terenie województwa, a ich inicjatorem i pomysłodawcą był Łódzki Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii Pan Roman Owecki który w związku z danymi przedstawionymi na Konferencji 
Najwyższej Izby Kontroli z 28 maja 2015r. dostrzegł konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań zmierzających do poprawy sytuacji zwierząt bezdomnych. 
W celu wszechstronnego zaprezentowania problemu w większości spotkań uczestniczyła, 
także   Prezes   Łódzkiego  Towarzystwa   Opieki   nad  Zwierzętami   Amanda   Chudek, 
reprezentująca stanowisko organizacji pozarządowych, których statutowym celem 
działania jest ochrona praw zwierząt i które na mocy art. 3 oraz art. 34a pkt. 3 Ustawy 
o Ochronie Zwierząt mogą współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną. 

Wyniki kontroli NIK nie pozostawiły złudzeń, że w sferze opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami w Polsce dochodzi do licznych nieprawidłowości, które przyczyniają się do 
eskalacji problemu niewłaściwego realizowania obowiązków wynikających z Ustawy 
o Ochronie Zwierząt, zwłaszcza przez schroniska i gminy. Zgodnie z art. 34a wyżej 
wskazanej ustawy to „Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
o ochronie zwierząt". Dane przedstawione na Konferencji Najwyższej Izby Kontroli 
bezsprzecznie wskazały na konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy 
obecnej sytuacji zwierząt bezdomnych. 
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Spotkania swoją tematyką obejmowały prezentację nieprawidłowości wskazanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli, przypomnienie ustawowych obowiązków gmin zaproponowanie 
szeregu rozwiązań ograniczających nadpopulację zwierząt bezdomnych na podstawie 
dobrych praktyk. 

Musimy stwierdzić, że pomysł Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi okazał się być 
niezwykle trafny i przynoszący pozytywne efekty. Możliwość dialogu w tak szerokim gronie 
tj. przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej, gmin, organizacji pozarządowych, a także 
innych instytucji w niektórych powiatach bardzo zaangażowanych w problematykę 
bezdomności zwierząt np. Straży Pożarnej, kierownictwa schronisk, pozwoliła nie tylko na 
wskazanie źródeł problemów, ale i możliwości jakie można zastosować, aby sytuacja uległa 
poprawie. Najbardziej owocna w naszej ocenie była część spotkań poświęcona dyskusji, 
gdyż reprezentanci gmin i innych podmiotów deklarowali możliwość nawiązania 
współpracy i wspólnego rozwiązywania licznych problemów, które jak się okazuje można 
wyeliminować dzięki potencjałowi i doświadczeniu np. sąsiedniej gminy czy lokalnej 
organizacji społecznej o czym przez brak wcześniejszego dialogu nie wiedziano. Właściwa 
okazała się forma spotkań, gdyż uczestnicy wywodzący się z różnych instytucji mogli 
zaprezentować swoje stanowisko w danej sprawie, ale też poznać inne spojrzenie na ten 
sam problem. 

Z całą pewnością przyczyniło się to do zmiany optyki wobec niektórych zagadnień, a tym 
samym dostrzeżenia nowych, lepszych rozwiązań. 

W opinii Prezesa oraz Inspektorów Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którzy 
dzięki uprzejmości i zaproszeniu Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii mogli czynnie 
uczestniczących w tych spotkaniach niezwykle ważne i pomocne pod względem 
merytorycznym było stanowisko prezentowane przez Pana Juliusza Ambroziaka, który 
z upoważnienia Pana Romana Oweckiego reprezentował WIW w Łodzi. Wystąpienia Pana 
Doktora były ważnym głosem w dyskusji i niosły jednoznaczne przesłanie, że Inspekcja 
Weterynaryjna stoi na straży przepisów o ochronie zwierząt, ale też jest otwarta na dialog 
i pomoc przy szukaniu konstruktywnych rozwiązań zmierzających do poprawy stanu 
ochrony zwierząt oraz służy swoim doświadczeniem. 

W naszej ocenie wspólne uczestnictwo w spotkaniach przedstawiciela Wojewódzkiej 
Inspekcji Weterynaryjnej jak i Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pozwoliło 
na wypracowanie wielu pozytywnych wniosków i pomysłów oraz niosło przesłanie dla 
reprezentantów gmin, że jednoczenie sił i kompetencji różnych instytucji pozwala na 
bardziej efektywne i wszechstronne rozwiązywanie problemów. 

Należy stwierdzić, że dzięki wyjazdom do wszystkich powiatów można było lepiej poznać 
specyfikę i indywidualne cechy poszczególnych gmin, miejscowych schronisk, ocenić 
możliwości i wspólnie rozważyć najbardziej optymalne i niosące korzyści metody 



      
       

     
        

  

      
       

       
      

        
         

 
        

         
        
         

  
  

         
       

  
         

        
         

       
         

     

       
       

       
        

       
      

       
   

           
         

minimalizowania problemu bezdomności zwierząt. Wszystkie gminy otrzymały, też 
niezwykle cenne materiały przygotowane przez Inspekcję Weterynaryjną dotyczące 
dobrych praktyk jakimi należy się kierować przy opracowywaniu gminnych programów 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt tj. realizacji 
zadań własnych gminy wynikających z art. 11 i 1 la Ustawy o Ochronie Zwierząt. 

Dodatkowo Prezes Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zaoferowała wszystkim 
gminom województwa łódzkiego bezpłatną pomoc polegająca na wykonaniu ogłoszeń 
adopcyjnych dla zwierząt przebywających w schroniskach oraz przeprowadzenie prelekcji 
edukacyjnych przez inspektorów Towarzystwa w szkołach i przedszkolach. 

Należy też przyznać, że ogromne zaangażowanie i kreatywność wykazali wszyscy 
Powiatowi Lekarze Weterynarii w woj. łódzkim, opracowując liczne materiały, prezentacje 
multimedialne i służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Mimo, iż każde spotkanie było 
indywidualne i niepowtarzalne z uwagi na zróżnicowane cechy własne poszczególnych 
powiatów uważamy, iż wyróżniająco pod względem efektywności i dążenia do 
zrealizowania wyznaczonych celów inicjatywy przygotowali się Powiatowi Lekarze 
Weterynarii: z Kutna, Pan Dariusz Wójcik, z Opoczna, Pan Włodzimierz Skorupski, 
z Łowicza, Pan Jerzy Kowalczyk, ze Skierniewic, Pan Tadeusz Domarecki i z Łasku, Pan 
Sławomir Borkowski. 

Podczas spotkań i dyskusji w niektórych powiatach padały różne propozycje np. dotyczące 
powstawania związków międzygminnych zmierzających do budowy niewielkich schronisk 
dla zwierząt z kilku gmin czy też innej współpracy między samorządami. Zainteresowanie 
powstawaniem międzygminnych schronisk czy też wspólnej rozbudowy już istniejących 
wykazali przedstawiciele gmin na spotkaniach w Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Opocznie, 
Poddębicach, Tomaszowie Mazowieckim, Zgierzu, Łasku. W tych powiatach rozmowy mają 
być dalej kontynuowane po wakacjach, aby deklaracje zostały namacalnie 
urzeczywistnione, co z pewnością będzie ważnym krokiem prowadzącym do poprawy 
stanu ochrony zwierząt na terenie województwa łódzkiego. 

Gminy wykazywały, także zainteresowanie metodami zapobiegania nadpopulacji zwierząt 
zwłaszcza znakowaniu oraz sterylizacji zwierząt bezdomnych, ale i dofinansowaniu zabiegu 
wobec zwierząt właścicielskich. Jako powód tak niewielkich działań dotychczas podjętych 
w tym zakresie podawano najczęściej brak wystarczających środków finansowych czy brak 
precyzyjnych uregulowań w obecnym stanie prawnym. Gminy deklarowały, że korzystne 
w realizacji tych zadań byłoby wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska (program dofinansowania sterylizacji) czy np. Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji (zakup czipów) 

Największy problem w naszej ocenie stanowi obecnie brak wystarczającej ilości schronisk 
miejskich, gminnych, które jak pokazuje praktyka wypadają najlepiej pod względem 



  
         

   

        
          

     

         
        

    

 

     
        

    

       
       
        

      
       

 
    

      
       
         

    
           

          
 

 
 

        
        

  
        

        
 

zarządzania, zaangażowania wolontariuszy, adopcji, a także wydatkowania środków 
finansowych, które pozostają w gminie. Ponadto wpływają na aktywizację społeczności 
lokalnej, dają dodatkowe miejsca pracy. 

Zwierzęta z większości gmin województwa łódzkiego przebywają w schroniskach 
prywatnych, które naszym zdaniem skupione są głównie na pomnażaniu zysków, nie 
natomiast na efektywnej polityce adopcyjnej. 

Gminy w większości przypadków uznały postulaty obrońców praw zwierząt oraz Inspekcji 
Weterynaryjnej prowadzące do zmian prawnych za słuszne. Najważniejsze z nich to: 

•	 stworzenia kompleksowego, ustawowo uregulowanego systemu sterylizacji 
zwierząt z założeniem, że zabieg to jednorazowy koszt, który może w znacznym 
stopniu 

•	 wpłynąć na skalę bezdomności. 
•	 stworzenia kompleksowego systemu znakowania zwierząt i aktów wykonawczych 
pozwalających na jego realne realizowanie
	

• określenie precyzyjnych warunków opieki nad zwierzętami w schroniskach
	
•	 z uwzględnieniem warunków ilościowych i jakościowych 
•	 wprowadzenia zmian w zakresie wzmocnienia kontroli i nadzoru w
	

schroniskach, szczególnie kontroli swoich podopiecznych przez gminy
	
•	 prowadzenia akcji uświadamiania społeczeństwa o konieczności sterylizacji, 
ale także przedstawicieli gmin o korzyściach związanych zabiegiem, ale też 
z tworzeniem małych schronisk międzygminnych. 

Gminy dzięki przedstawieniu dobrych praktyk zwłaszcza prezentacji programów gmin 
wzorowo rozwiązujących problemy bezdomności tj. Suchy Las i Myszków, nabrały 
przekonania, że na walkę z nadpopulacją zwierząt należy spojrzeć w sposób 
długoterminowy tj. poprzez stopniowe wdrażanie kolejnych rozwiązań, które w każdym 
roku powodują spadek ilości bezdomnych zwierząt i pozwalają na zmniejszenie kosztów 
wydatkowanych na realizację zadań wynikających z art. 11 i lla Ustawy o Ochronie 
Zwierząt. 

Konkludując należy zaznaczyć, że jako właściwe kierunki walki z bezdomnością zwierząt 
wskazano* 

•	 wprowadzenie obligatoryjnego systemu znakowania zwierząt, co w znacznym 
stopniu zlikwiduje anonimowość zwierząt i pozwoli na skuteczne egzekwowanie 
obowiązków właścicielskich 

•	 wykonywanie obligatoryjnych zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
	
w schroniskach, ale także finansowanie, dofinansowanie dla zwierząt
	
właścicielskich
	



       
        

 

      
         

     

         
      

          
           

     
        

           
          

 

         
           

          
      

  

 

   
   
      

•	 efektywne przeprowadzanie procesu adopcji zwierząt bezdomnych 
•	 zwiększanie świadomości mieszkańców, zwłaszcza młodzieży poprzez akcje
	
edukacyjne
	

Wiele gmin dyskutowało, także nad ewentualnością wprowadzenie podatku od posiadania 
psa, którego ideą byłoby zwalnianie od opłaty opiekunów zwierząt, które są 
wysterylizowane, oznakowane, adoptowane z gminy itd. 

Każda opinia, sugestia czy pomysł jaki powstał na poszczególnych spotkaniach jest przez 
nas szczegółowo analizowany i jako organizacja pożytku publicznego, działająca na terenie 
województwa łódzkiego od 25 lat będziemy wspierać najbardziej szczytne i niosące zmianę 
na lepsze idee, które wpłyną na poprawę stanu ochrony zwierząt w Polsce. 

Poprzez przedmiotowe spotkania i możliwość bezpośredniego kontaktu Łódzkiego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z przedstawicielami gmin i Inspekcji Weterynaryjnej 
w chwili obecnej udało się już wprowadzić w życie kilka ważnych projektów m.in. pomoc 
przy adopcji zwierząt z gmin czy akcję dofinansowania sterylizacji zwierząt właścicielskich 
przez ŁTOnZ w jednej z gmin. 

Reasumując należy stwierdzić, że połączenie sił, umiejętności i doświadczeń instytucji 
i organizacji społecznych, które realizują i nadzorują przepisy o ochronie zwierząt jest 
niezwykle potrzebne wobec tak licznych problemów jakie związane są z bezdomnością 
i stanem ochrony zwierząt w Polsce. 

W imieniu Zarządu 

Do wiadomości: 

1.	 Wojewoda Łódzki 
2.	 Najwyższa Izba Kontroli 
3.	 Przewodniczący Intergrupy ds. Zwierząt w Parlamencie Europejskim 
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