
Łódź, dnia 10 marca 2015 r.  
 

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego 
ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

 
W dniu 24 lutego 2015 r. (wtorek), w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 
przy al. Piłsudskiego 100, w sali nr 74, w godzinach 17:00 - 19:00 odbyło się dwunaste posiedzenie Komisji 
Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt powołanej Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5673/VI/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.   
 
W spotkaniu uczestniczyli: 

1) Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad Komisji, w którym zaproponowała 
następujący porządek: 
 

1. Otwarcie Posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie Porządku Obrad. 

3. Sprawa budowy cmentarza dla zwierząt w Łodzi. 

4. Omówienie wyników przetargu na sterylizację kotów wolnobytujących oraz całodobowej obsługi 

weterynaryjnej; 

5. Propozycje dalszych zadań na rok 2015. 

6. Wolne wnioski. 

7. Dyskusja. 

8. Zamknięcie Obrad. 

 
2) W głosowaniu jawnym,  przy 5 głosach „za”,  przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia. 
 
3) Przewodnicząca skierowała pytanie do Dyrektora Wrzosa o postęp w sprawie budowy cmentarza dla zwierząt 
w Łodzi. Pan Dyrektor wyjaśnił iż wystosował odpowiednie zapytania do Władz Miasta i oczekuje na odpowiedź. 
Przy okazji omawianego punktu powstała dyskusja na tematy planów budowy schroniska prze Fundację Azyl. 
Członkowie KDO wyrazili zaniepokojenie planowaną inwestycją, gdyż może ona zniechęcić Władze Miasta do 
budowy planowanego, nowego miejskiego schroniska i niekorzystnie wpłynąć na sytuację bezdomnych zwierząt. 
Ponad to niepokój wzbudza również fakt, że Fundacja Azyl ściśle współpracuje z Panem Longinem Siemińskim, 
którego działalność budzi wiele kontrowersji w środowisku prozwierzęcym. 
 
4) Pan Michał Tomczyk omówił wyniki przeprowadzonych przetargów, w wyniku których wyłoniono 3 lecznice 
przeprowadzające zabiegi kastracji i sterylizacji oraz jedną lecznice, która zapewnia opiekę weterynaryjną w 
czasie gdy schronisko jest nieczynne. Ponad to Pan Tomczyk przedstawił zasady na których opiekunowie kotów 
wolnożyjących mogą korzystać z przewidzianych usług. Procedura uległa zmianie w porównaniu z ubiegłym 
rokiem. Ze względu na rozszerzenie koszyka usług o leczenie kotów, karmiciele w pierwszej kolejności muszą 
zgłosić się do Wydziału po dokument uprawniający do skorzystania z programu. Członkowie KDO przedstawili 
swoje zastrzeżenia związane z  rozmieszczeniem wybranych lecznic (wszystkie znajdują się w południowej części 
Łodzi) oraz uciążliwością pobierania decyzji z Wydziału. Oba zastrzeżenia wiążą się z problemami logistycznymi, 
których mogą doznać opiekunowie kotów. 
 
5) Podczas posiedzenia Członkowie nie przedstawili dodatkowych pomysłów. 
 

Lp. Imię i nazwisko Organizacja 

1 Wioleta Pawlik-Nowacka Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz Reaguj” 

2 Agnieszka Przewies Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” 

3 Jerzy Dauksza Fundacja Nasze ZOO 

4 Michał Tomczyk 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa DIiL UMŁ 

5 Dariusz Wrzos 

6 Amanda Chudek Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

7 Grzegorz Kaczmarek Schronisko dla Zwierząt  w Łodzi 

8 Anna Skrzycka  
Fundacja For Animals 

9 Ewa Mielczarek 

10 Agnieszka Wojciechowska Fundacja Psie Serce 

 



6) W trakcie wolnych wniosków Przewodnicząca omówiła postępy prac przy wdrażaniu strategii ochrony kotów 
dzikobytujących oraz przedstawiła Członkom propozycję powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony 
zwierząt. Propozycja została przyjęta z entuzjazmem. Uchwała popierająca powołanie Pełnomocnika przez 
Członków KDO została przyjęta obiegowo – drogą mailową (Uchwała 07/KDO/2015). Przewodnicząca omówiła 
również przebieg Posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska UMŁ, które odbyło się w Miejskim 
Schronisku na Marmurowej. W zawiązku z przebiegiem Posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 
UMŁ, Przewodnicząca zaproponowała przygotowanie dwóch wniosków do Przewodniczącego Marka Michalika, 
dotyczących wprowadzenia w Łodzi dofinansowania do sterylizacji i kastracji psów właścicielskich (temat 
omawiany od początku roku 2015) oraz rozszerzenia współpracy schroniska z organizacjami, polegającej na 
wspólnym opracowaniu procedur i warunków adopcji i wprowadzeniu wizyt po-adopcyjnych, które 
przeprowadzane byłby przez przedstawicieli organizacji. Przewodnicząca zaproponowała również przygotowanie 
pisma popierającego stanowisko Łódzkiego Kuratora Oświaty ws. zakazu sprzedaży biletów do cyrków w 
szkołach. Wszystkie propozycje Przewodniczącej zostały przyjęte. 
 
8) W ramach dyskusji Przewodnicząca oddała głos Menadżerowi Kennel Club, który opowiedział o działalności 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Psa Rasowego Kennel Club oraz przedstawił propozycję współpracy 
Stowarzyszenia z Członkami KDO. Członkowie KDO zaproponowali, w ramach proponowanej współpracy, 
opracowanie procedur/regulaminu dobrostanu zwierząt w hodowlach zrzeszonych w Kennel Club oraz 
przeprowadzanie kontroli w zrzeszonych hodowlach.  
Drugim tematem podjętym podczas dyskusji była kwestia prewencji nadmiernego rozrodu dzików. Pan Dyrektor 
Wrzos szczegółowo odpowiedział na pytania zadawane przez Członków KDO. Dyskusja w tym temacie nie 
przyniosła rozstrzygnięcia. 
 
Na koniec ustalono najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego na 31 marca 2015 roku. 
 
Na tym Przewodnicząca zamknęła dwunaste posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt 
i przeciwdziałania bezdomności zwierząt. 

 
 
 
 

Do protokołu dołączono listę obecności.  
Protokół sporządziła Wioleta Pawlik-Nowacka 


