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Wniosek 
z zakresu współdziałania na rzecz ochrony zwierząt,  

skierowany na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  
o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003, Nr 106, poz.1002) 

 
Zwracamy się do Ob. Wojewody z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli realizacji przez 
gminy w 2007 roku ich zadania własnego "zapewniania bezdomnym zwierzętom opieki 
oraz ich wyłapywania" w zakresie: 

a) inwentaryzacji stanu zwierząt w schroniskach wg. stanu na dzień 01.01.2008,  
b) kontroli podstaw prawnych działania schronisk i miejsc lokowania bezdomnych 
zwierząt. 

 
Biuro Ochrony Zwierząt naszej Fundacji, jako jedyny podmiot w Polsce, prowadzi monitoring 
realizacji gminnego zadania „zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki i ich wyłapywania” 
(art. 11 w.w. ustawy). Zbieramy informacje ze wszystkich gmin i schronisk w trybie dostępu do 
informacji publicznej. Publikujemy zarówno zebrane dane źródłowe jak i własne opracowania na 
ten temat (www.boz.org.pl), a także uczestniczymy w postępowaniach karnych i 
administracyjnych w wybranych sprawach na obszarze całego kraju. Jest to nasza działalność 
statutowa, charytatywna i nieodpłatna, finansowana z darowizn i należąca do sfery pożytku 
publicznego.  
 
Problem bezdomnych zwierząt jest dotkliwy i trudny do rozwiązania m.in. z powodu 
niespójnych przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad działaniami gmin i 
przedsiębiorców. Ustawowy nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad przestrzeganiem przepisów o 
ochronie zwierząt nie sięga tam, gdzie brak jest wyraźnych przepisów (np. o opiece w  
schroniskach) lub tam, gdzie normy weterynaryjne mijają się z zadaniami gmin (np. gminne  
zadanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami odsyła do zasad nie ustalonych żadnymi 
przepisami). Zły stan prawa i ograniczenia nadzoru powodują, że działania gmin w ramach w.w. 
zadania są narażone na korupcję a często są kryminogenne, co obserwujemy jako nieznany los 
wyłapywanych zwierząt i publicznych pieniędzy wyłożonych przez gminy na opiekę nad nimi.  
 
Inspekcja Weterynaryjna, postępując wedle własnych norm branżowych, nie nadzoruje 
wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schroniskach, nie ma informacji o 
losach zwierząt, a jedynie rejestruje stany liczbowe schronisk sprzed półtora roku i sprzed pół 
roku od dnia dorocznej wizytacji schroniska, na podstawie oświadczenia prowadzących 
schroniska. Jej działania nie mają zatem cech kontroli przez brak bezpośredniego odniesienia do 
stanu faktycznego i przez to nie mogą stanowić podstawy do kontroli realizacji zadań gmin.  
Opierając się tylko na udzielanej nam informacji publicznej, stwierdzamy często poważne 
niezgodności co do miejsc i ilości zwierząt objętych gminnym zadaniem „zapewniania opieki i 
wyłapywania”. Nie jesteśmy jednak w stanie ich wyjaśnić bez wiarygodnych podstaw dla oceny 
rozbieżnych danych. Dlatego zwracamy się do Ob. Wojewody, by w trybie nadzoru nad 
działalnością gmin ustalił w drodze inwentaryzacji na dzień 01.01.2008 i udostępnił publicznie 



stan ewidencyjny zakładów realizujących gminne zadanie zapewnienia bezdomnym zwierzętom 
opieki na terenie województwa. 
 
Wnosimy także o skontrolowanie wymienionych w załączeniu miejsc pod tymi względami, które 
nie są uwzględniane w normach nadzoru weterynaryjnego: 
 

1) czy zakład jest schroniskiem dla zwierząt rejestrowanym przez Inspekcję Weterynaryjną 
 

2) czy zakład posiada zezwolenie burmistrza/wójta wydane na podstawie art. 7 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996, Nr. 
132, poz. 622), ew. czy jest prowadzony przez organizację społeczną o statutowym celu 
ochrony zwierząt na podstawie. art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt, 
 

3) czy wydający zezwolenie określił w nim (zaś w przypadku podmiotów gminnych – 
określił niezależnie od zezwolenia) przedmiot i obszar oraz wymagania jakościowe usług 
zapewniania bezdomnym zwierzętom opieki, zgodnie art. 9, ust. 1, pkt. 2 i 4 w.w. 
ustawy, 
 

4) czy wymagania co do jakości usług określone dla konkretnego zakładu uwzględniają: 
 

a) kontrolę nad rozchodem zwierząt, w tym weryfikację tzw. adopcji, 
 

b) normy bytowe utrzymania zwierząt w zakładzie, a zwłaszcza pojemność zakładu 
czyli dopuszczalne zagęszczenie zwierząt, 
 

5) czy zakład prowadzi dokumentację w sposób umożliwiający przypisanie konkretnych 
osobników do konkretnych umów lub zleceń z gmin, 
 

6) czy zakład informuje gminy zlecające opiekę o losie zwierząt będących przedmiotem 
usługi. 

 
Opublikowane lub udostępnione nam wyniki takiej kontroli chcemy wykorzystać dla 
wyegzekwowania od gmin takiego postępowania z bezdomnymi zwierzętami, które będzie 
zgodne z przepisami obowiązującego prawa. Ponadto chcemy wyniki opublikować i użyć do 
analizy problemu bezdomnych zwierząt w skali kraju, w kontekście dyskusji o potrzebnych, 
skutecznych i legalnych rozwiązaniach organizacyjnych i prawnych. 
 
Miejsca realizacji gminnego zadania zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki, położone na 
terenie województwa: 
 
1) ………………………….. 
2) ………………………….. 
3) ………………………….. 
…………………………….. 
 
(szczegółowe dane o działalności tych zakładów publikujemy pod adresem www.boz.org.pl) 


