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Notatka służbowa 

ze sprawy  działań gminy na rzecz bezdomnych zwierząt  

na przykładzie Piekar Śląskich 

 

W dniu 11 stycznia 2010 r. z polecenia i upoważnienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich, jak również w kontynuacji sprawy opieki na zwierzętami bezdomnymi w 

Piekarach Śląskich, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach 

Aleksandra Wentkowska odbyła spotkanie w dniu 8 stycznia 2010 z panem Wojciechem 

Korfantym- Prezydentem Miasta Piekary Śląskie, a następnie w dniu 11 stycznia z panią 

Magdaleną Mazur- Prezesem Zarządu Fundacji Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi 

przez Ludzi „Ulga w cierpieniu” oraz przeprowadziła wizytację  Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Miedarach. W czasie wizytacji przeprowadzono rozmowę z panią 

Dorotą Kufel, kierownikiem Schroniska dla Zwierząt w Miedarach. 

Celem przeprowadzenia badań terenowych było zapoznanie się z warunkami 

panującymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, w szczególności pod kątem spełnienia 

wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia Schroniska, przepisów o ochronie zwierząt 

oraz sposobu wykonania przez gminy zadań własnych w zakresie zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom, jak również oceną przygotowania do zimy.   

 

Katowice, 12 stycznia 2010
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1. Spotkanie z panem Wojciechem Korfantym –Prezydentem Miasta Piekary 
Śląskie oraz Zastępcą Prezydenta Miasta- Zenonem Przywarą 

 
Celem przeprowadzenia rozmów było zapoznanie się ze sposobem wykonania przez 

gminę zadań własnych w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, w 

szczególności w okresie zimy. 

 

 
 

W zakresie braku własnego schroniska wskazano, iż gmina zawiera stosowne umowy 

ze schroniskami, do których zawozi bezdomne zwierzęta (zarządzenie Prezydenta Miasta 

Piekary Śląskie z dnia 22.12.2009 w załączeniu). Zwierzęta są przewożone do schroniska w 

Miedarach. Miesięcznie jest wychwytywanych z terenu Piekar Śląskich oraz przewożonych 

ok. 18 psów. Zatrudniany jest w tym celu specjalnie hycel, który wyłapuje psy oraz 

przewozi do schroniska lub do lekarza weterynarii. Koszty przekazania np. kota schronisku 

są bardzo wysokie i wynoszą ok. 900 zł. 

W sprawie udzielania pomocy medycznej rannym zwierzętom, podpisana jest 

umowa z jednym z 4 funkcjonujących na terenie miasta gabinetów weterynaryjnych. Należy 

to również do zadań hycla, który przewozi psy do lekarza weterynarii o każdej porze dnia i 

nocy. Wiceprezydent podkreśla, iż pomimo braku obowiązku ze strony gminy, opieką taką i 

działaniami ratunkowymi otoczone są również dzikie zwierzęta- łabędzie, dziki, sarny i 

łosie (w zeszłym roku potrąconych 5 saren). 

Sprawę natomiast czipowania psów podejmowano już niejednokrotnie, ze względu 

jednak na nie do końca udane przedsięwzięcia podjęte w sąsiadującym Bytomiu w roku 

2009, sprawę przełożono na rok 2011, w którym to roku, wedle zapewnienia 

Wiceprezydenta, zostaną podjęte takowe, wstępne działania. Kwestia ta opiera się o system 
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rejestracji, ale przede wszystkim wysokich kosztów, jakie musiałoby ponieść miasto na 

system odczytujący (dla każdego z 4 gabinetów ok. 20 tys zł) oraz na same czipy. Nie jest 

to na obecnym etapie inwestycja opłacalna, ze względu na brak przymusu opłacania 

posiadania psów przez ich właścicieli. Gdyby istniało inne przekonanie oraz subordynacja 

społeczeństwa lub gdyby obowiązek ten byłby sankcjonowany, wtedy system rejestracji 

poprzez to psów byłby pożyteczny i dochodowy dla gminy.  

 

 
 

W ramach konkluzji indywidualnych zaplanowano i zaproponowano: 

1. wizytację schroniska w Miedarach w dniu 11.01.2010, 

2. wskazanie mieszkańcom informacji oraz „telefonu alarmowego” pod który można 

zawodnić z informacją o rannym lub bezpańskim zwierzęciu 

 

 
 

2. Fundacja Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi „Ulga w 
cierpieniu”, 

 
Fundacja mieści się przy ul. Częstochowska 58, 42-600 Tarnowskie Góry. Obecnie 

prowadzi na portalu Allegro adopcje przez licytację (jak np. PODARUJ PSIAKOM 
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SŁOŃCE - FUNDACJA / adopcja numer 874755418, zdjęcia poniżej ze strony 

http://www.allegro.pl/item874755418_podaruj_psiakom_slonce_fundacja_adopcja.html) 

Fundacja utrzymuje zwierzęta dzięki zebranym datkom. Prezes Fundacji zmierza w 

kierunku pozyskania fundusze UE na dalszą rozbudowę pomieszczeń dla psów i kotów, 

które obecnie przebywają w jej domu.  

 

 
 

Fundacja Opieki nad Zwierzętami proponuje również adopcję łagodnych psów i 

kotów Rodzinom Zastępczym i Rodzinnym Domom Dziecka. 

 

 

 

3. Historia Schroniska w Miedarach 

Schronisko w Miedarach (ul. 1 Maja, 42-674 Miedary) powstało 1 listopada 2000 r. 

Pomysłodawczyni wynajęła od swojej rodziny nieużywane pomieszczenie gospodarcze i 

wraz z przyjaciółmi wyremontowała. Praca założycielki i jej pracowników była typowym 
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wolontariatem. Od 01.01.2009 nowym właścicielem schroniska jest Pani Dorota Kufel, 

Przedsiębiorstwo wielobranżowe "ZAMEX", Dorota Kufel, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. 

F. Wyciślika 3, http://schron-miedary.ovh.org/ Strona schroniska aktualizowana jest z 

pewnym opóźnieniem. 

 
Droga Miedary- Tworóg 

 

W trakcie wizytacji Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miedarach, zwanym 

dalej Schroniskiem, zwizytowano teren Schroniska oraz pomieszczenia Schroniska, w tym 

pomieszczenia biurowe, pomieszczenie do wykonywania zabiegów leczniczych, 

kwarantanny zwierząt przychodzących oraz chorych oraz do utrzymywania zwierząt 

zdrowych. 

W dniu wizytacji w Schronisku przebywało ok. 300 psów. Jak twierdzi Kierownik, 

liczba ta każdego dnia jest zmienną ze względu na przychodzące do Schroniska zwierzęta 

jak również ze względu na zwierzęta wychodzące (adoptowane).  

 

4. Finansowanie działalności 

Głównym źródłem utrzymania są środki pozyskiwane od gmin, szkół oraz sponsorów w 

takiej postaci jak sucha karma, środki dezynfekcyjne, kocyki i zabawki, obroże i smycze. 

Obecnie umowy o przyjęcie zwierzęcia, wyłapanie, czy utylizację mają podpisane ze 

Schroniskiem takie gminy jak Piekary Śląskie, Zbrosławice, Tworóg, Pyskowice, 

Bobrowniki Będzińskie, Kluczbork i Wołczyn. 
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Droga do schroniska w Miedarach 

 

5. Warunki sanitarne w Schronisku 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Miedarach oddalone jest o kilka 

kilometrów od innych osiedli ludzkich, pod lasem. Teren na którym położone jest 

Schronisko jest utwardzony i ogrodzony nowym płotem o powierzchni około 1300 m2, 

przy czym sam budynek główny to powierzchnia około 170 m2.  

W Schronisku dla zwierząt wyodrębnione są pomieszczenia o charakterze 

biurowym, socjalnym, przeznaczone na pobyt zwierząt zdrowych, izolowania zwierząt 

chorych, wykonywania zabiegów leczniczych. W Schronisku brak jest odrębnego 

pomieszczenia przeznaczonego do przygotowywania posiłków oraz wydawania 

zwierząt ze Schroniska. W sumie są obecnie 32 boksy, w tym roku ma zostać 

dodatkowo zbudowanych 10 boksów, docelowo ma ich być 50. Pomieszczenia 

przeznaczone na pobyt zwierząt są murowane, w większości nieogrzewane, wybiegi – 

wchodzące w skład powierzchni każdego boksu - są wybrukowane oraz ogrodzone. 

Hala główna, będącej centralnym punktem Schroniska, składa się z kilku boksów. Stoi 

w niej piec węglowy, najbliżej którego umieszczony jest boks z 6 szczeniętami, które 

mają rozłożone sienniki.  

Przy każdym boksie znajduje się niewielki wybieg. Stan boksów i wybiegów 

przy boksach dla zwierząt nie jest w pełni w stanie zadawalającym ze względu na 

niewielką przestrzeń w stosunku do ilości przebywających w nich zwierząt, zimno oraz 

brak sienników. W boksach panuje względna czystość. Należy jednak wziąć pod 
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uwagę fakt, iż schronisko znajduje się w stanie przejściowym, ze względu na 

kontynuowane prace remontowo- modernizacyjnych, które wznowione będą wiosną 

2010 roku.  W roku 2009 położono nowe blaszane dachy w hali głównej, oraz ściany i 

dachy w boksach wzdłuż ogrodzenia. W tym roku boksy mają zostać dokładnie 

wyczyszczone oraz wybielone, zbudowane nowe boksy oraz poustawiane dodatkowe, 

drewniane budy w boksach. Podłoże w boksach  nie jest wyłożone ściółką co nie 

zabezpiecza zwierząt przed zimnem. Na korytarzu pomiędzy boksami ułożone były  

koce i podkładki dla zwierząt, które leżały bezużytecznie, jak wynika z zapewnień 

Kierownik, mają być rozłożone po wysprzątaniu boksów. W boksach są legowiska 

drewniane, ułożone na betonowych wylewkach, które zabezpieczają przed błotem 

legowiska. Zwierzęta mają zapewnioną swobodę poruszania się, jednakże na terenie 

Schroniska brak jest wybiegu, który zapewnialiby realizacje zachowań właściwych dla 

przebywających w nim zwierząt. 

Psy, suki i szczeniaki przebywają w osobnych klatkach. W zależności od 

wielkości psów w boksach przebywa od 9 (w przypadku małych psów) do 5-6 psów (w 

przypadku dużych i średnich). 

Pomieszczenia znajdujące się na terenie Schroniska wymagają przede wszystkim 

systematycznego uporządkowywania oraz systematycznego dezynfekowania celem 

zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się chorób.  

 

6. Wyżywienie 

Podczas rozmowy w części biurowej obiektu, Pani Kierownik zapewniła iż 

Schronisko raczej nie ma żadnych problemów z żywnością, która jest na bieżąco, 

codziennie kupowana w dużych marketach. W przyjściu w hali głównej stało 

kilkanaście worków karmy suchej różnych firm. Podawany jest tylko ten typ 

pożywienia, gdyż na posiadanie kuchni i przygotowywanie gorących posiłków 

potrzebne jest pozwolenie lekarza weterynarii. W schronisku brak jest pomieszczenia 

do przechowywania karmy oraz do przygotowywania posiłków. Planowany jest zakup 

2 parników w tym roku (koszt jednego to ok. 2 tys zł).  

Zdaniem Kierownik Schroniska zwierzęta mają zapewnioną wystarczającą ilość 

pożywienia, które to jest przede wszystkim pozyskiwane jest z licznych darów. 
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Widok hali głównej Schroniska 

 

7. Opieka medyczna 

Opiekę weterynaryjną w Schronisku zapewnia weterynarz, prowadzący swój gabinet 

w oddalonych o 3 km Zbrosławicach. Zwykle pojawia się on 2 razy w tygodniu, lub w 

szczególnych przypadkach alarmowych. Zabiegi oraz badania diagnostyczne przeprowadza 

w swoim gabinecie.  

Na terenie Schroniska znajduje się wyodrębniony mały budynek, w którym 

znajdują się boksy przeznaczony na pobyt zwierząt znajdujących się w 15-dniowej 

kwarantannie po przywiezieniu oraz podczas chorób. Obecnie nie przebywają w nim 

żadne zwierzęta.  

Psy w miarę możliwość poddawane są sterylizacji. Po przyjeździe do schroniska są 

szczepione przeciwko wściekliźnie, odrobaczane oraz zabezpieczane przeciwko pchłom i 

kleszczom. W późniejszym terminie są szczepione przeciwko innym chorobom. Obecnie 

brak środków na przeprowadzanie dalszych szczepień (parwowiroza, nosówka, czy inne 

wirusowe). Bezpośrednio po trafieniu do schroniska przechodzą dwutygodniową 

kwarantannę - wtedy psa może odebrać tylko właściciel. Po tym czasie zwierzęta mogą być 

adoptowane. Psy chore mogą być adoptowane dopiero po powrocie do zdrowia, natomiast 

adopcja niektórych psów może okazać się niemożliwa (np. agresywnych). 

Na terenie Schroniska znajduje się gabinet zabiegowy, świeżo wyremontowany, 

bardzo czysto, schludnie i wzorowo utrzymany, w którym znajdował się stół, biurko, 

umywalka, szafka przeznaczona do przechowywania leków i innych środków 

medycznych. Wyposażony był od w podstawowe leki i witaminy, gdyż część 



 

 

9

zabiegów, jak odrobaczanie, odpchlanie, wykonują pracownicy Schroniska 

samodzielnie.  

 

8. Usypianie zwierząt  

Najczęstszą przyczyną usypiania zwierząt są choroby oraz agresja. W zeszłym 

roku nie stwierdzono chorób zakaźnych. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej 

jeżeli istnieje potrzeba uśpienia całego miotu.  Zgodnie z twierdzeniem Kierownik, 

stwierdza się, że zwierzę jest agresywne lub wykazuje inne objawy nietypowego 

zachowania i informuje o tym fakcie weterynarza (w ubiegłym roku około 15 takich 

przypadków). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku chorób (w ubiegłym roku 

ponad 100 takich przypadków). 

 

9. Warunki adopcji 

Adopcje ogłaszane są na stronie internetowej Schroniska, a możliwe są od poniedziałku 

do soboty w godzinach 8 - 12, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Adopcje w 

schronisku są bezpłatne. Jak wynika z informacji na stronie: 

1. adoptujący musi być osobą pełnoletnią; 

2. psów nie wydaje się osobom trzecim - należy go odebrać osobiście; 

3. adoptujący musi przy sobie posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem; 

4. adoptujący musi przy sobie posiadać obrożę lub szelki oraz smycz; 

5. adoptujący musi przy sobie posiadać koszyk lub transporter; 

6. adoptujący powinien zaopatrzyć się w matę jeśli chce zabrać psa samochodem; 

Schronisko może odmówić wydania psa jeśli uzna, że adoptujący nie spełnia 

powyższych warunków lub nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb zwierzęcia. 

 
Alaskan Malamute 
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10. Personel i wolontariat 

W Schronisku zatrudniona jest 1 osoba na podstawie umowy o pracę. Na terenie 

Schroniska nie działa wolontariat. Schronisko prowadzi podmiot prywatny. Pani 

kierownik nie jest na razie zainteresowana pomocą wolontariuszy, gdyż sama z 

pracownikiem jest w stanie  podołać obowiązkom, choć często korzysta z pomocy 

dzieci, sąsiadów i znajomych. 

 
 

11. Prowadzenie dokumentacji 

W Schronisku prowadzony jest wykaz zwierząt przebywających w Schronisku 

wraz z ewidencją zwierząt wydawanych ze Schroniska. W wykazie zawarte są 

następujące informacje: opis zwierzęcia wraz ze zdjęciem. data przyjęcia do 

Schroniska, dane osoby przekazującej, dane dotyczące kwarantanny, 

przeprowadzonych szczepień i zabiegów, datę opuszczenia Schroniska, dane nowego 

właściciela, data śmierci oraz przyczyna śmierci. Ostatnie kontrole przeprowadzane 

były w grudniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, przedstawiciela TOZ z Opola 

oraz z Bytomia. Podczas kontroli zgłaszano takie zastrzeżenia jak brak pomieszczeń 

socjalno- biurowych, czy nieopisane kojce, które to uwagi częściowo zostały 

uwzględnione. 

 

Wnioski indywidualne 

1. ze względu na fakt, iż prace remontowo-budowlane są obecnie w fazie realizacji brak 

zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia Schroniska, 
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2. zaleca się ocieplenie boksów oraz wyposażenie ich w większą ilość bud oraz stworzenie 

pomieszczenia do przygotowywania gorących posiłków, 

3. potrzeba dalszych środków finansowych na modernizację oraz ocieplenie Schroniska, 

4. konieczność wyposażenia gabinetu weterynaryjnego przez gminy w ramach środków 

dodatkowych, 

5. konieczność wykonywania wszystkich podstawowych szczepień (!). 

 

Wnioski generalne 

1. potrzeba zaostrzenia kar za akty przemocy i agresji wobec zwierząt, 

2. zwiększenie kontroli wydatkowania środków publicznych przekazanych na rzecz 

schronisk pod kątem efektywności realizacji zadań własnych gminy, 

3. wprowadzenie obowiązku czipowania zwierząt, obecnie brak jest możliwości 

sporządzania przez gminę rejestru psów (w postaci tzw. czipowania) ze względu na brak 

sankcji ustawowej, co w takiej sytuacji jest inwestycją nieopłacalną dla gminy. Zbadanie 

kwestii opłaty za posiadanie psa, w relacji do obowiązku podatkowego, 

4. podjęcie działań o charakterze edukacyjnym w celu uwrażliwienia obywateli na krzywdę 

i potrzeby zwierząt, 

5. kontrola wykonania szczepień – ewidencja powinna zawierać naklejki dot. 

zaaplikowanych szczepionek, 

6. podjęcie działań mających na celu zbadanie sposobu wykonania zadań własnych w 

zakresie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzęta przez gminy na terenach, na których nie 

funkcjonują Schroniska. 

 

 


