
Łódź, dnia 15 czerwca 2014 r. 
Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego

ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt
W dniu  27  maja  2014 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 trzecie 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

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
3. Opracowanie wstępnych założeń Programu Zapobiegania Bezdomności na rok 2015
4. Wolne wnioski.
5. Dyskusja.
6. Zamknięcie Obrad.

2) W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 7 głosach za przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.

4,5) Przewodnicząca zaproponowała rozpoczęcie posiedzenia od pkt 4 porządku obrad „Wolne wnioski”. Temat dotyczył  
porozumienia jakie przedstawiciele Urzędu Miasta podpisali ze Stowarzyszeniem Patrol Interwencyjny „AS”. Na posiedzeniu
obecne  były  przedstawicielki  Społecznej  Rady  ds.  Schroniska  dla  Zwierząt  w  Łodzi,  które  wyraziły  swoje  wielkie  
zaniepokojenie  oraz obawy,  które  wiążą się  z  podpisanym porozumieniem z  16  maja  2014 roku.  Za  zgodą wszystkich 
członków Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi, zostało  
wystosowane pismo do Prezydenta Miasta Łodzi, zawierające zaniepokojenie podpisaniem porozumienia oraz całkowitym 
pominięciem opinii Komisji, która została do tego stworzona. Podobne pisma zostały skierowane ze strony Społecznej Rady 
ds.  Schroniska  dla  Zwierząt  w  Łodzi,  organizacji  pozarządowych.  O  zaistniałej  sytuacji  został  też  powiadomiony 
Parlamentarny  Zespół  Przyjaciół  Zwierząt,  Przewodnicząca  Rady  Miasta  w  Łodzi,  Przewodniczący  Rady  Działalności  
Pożytku  Publicznego  w  Łodzi  oraz  Pełnomocnik  Prezydenta  ds  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  w  Łodzi. 
Zarówno Rada Społeczna jak i  członkowie KDO zażądali  od Pana Dyrektora Wrzosa wyjaśnień oraz natychmiastowego  
anulowania porozumienia. Jako Komisja przedstawiliśmy swoją argumentację podpartą interpretacją prawną, wskazującą na  
błędy formalno - prawne porozumienia (w załączeniu) oraz na szereg zastrzeżeń wynikających z opinii jaką posiada sponsor  
Patrolu Interwencyjnego „AS” Pan Longin Siemiński.  Uważamy,  iż jako Komisja  Dialogu Obywatelskiego ds.  Ochrony 
Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt mamy prawo do wyrażenia swojego stanowiska na temat spraw zwierząt.
W momencie podpisania porozumienia za „naszymi plecami”, prawo to zostało nam odebrane. Skandalem jest, aby Miasto 
Łódź i jego jednostki organizacyjne zawierały porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Patrol Interwencyjny „AS”,  
które  to  Stowarzyszenie  jest  prywatną  organizacją  przedsiębiorcy  Longina  Siemińskiego  prowadzącego  schronisko  w 
miejscowości  Wojtyszki  gmina  Brąszewice  oraz  w  Łodzi  przy  ul.  Kosodrzewiny.  Na  temat  kontrowersji  i  wielu 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu schroniska L. Siemińskiego obszernie donoszą media oraz środowiska obrońców praw 
zwierząt. Stowarzyszenie Patrol Interwencyjny AS nie jest odrębnym podmiotem od L. Siemińskiego, gdyż jest w całości  
przez niego finansowane. Inspektorzy stowarzyszenia nadużywają swoich uprawnień m.in. powołując się podczas interwencji  
na upoważnienie ze strony Policji  lub Wydziału Ochrony Środowiska i  Rolnictwa w Łodzi.  Schronisko w Wojtyszkach 
prowadzone przez Longina Siemińskiego budzi poważne zastrzeżenia organizacji pro-zwierzęcych z całej Polski, obrońców 
praw zwierząt oraz mieszkańców Łodzi, nie wspominając o posłach, gdyż to właśnie z powodu m .in.Wojtyszek powstał  
parlamentarny  klub  przyjaciół  zwierząt.  Uważamy,  iż  pozwolenie  temu  stowarzyszeniu  na  tak  wszechstronne  działania
w sprawach zwierząt w Łodzi na mocy porozumienia, dodatkowo zawartego bez wiedzy i konsultacji z innymi organizacjami,  
Radą i Komisją powołaną przez Prezydenta Miasta Łodzi właśnie do doradzania i wypowiadania się w tematyce, która jest  
naszą działalnością statutową, narusza wszelkie zasady prawne, demokratyczne i etyczne oraz może zagrozić wizerunkowi  

Lp. Imię i nazwisko Organizacja
1 Wioleta Pawlik-Nowacka Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz Reaguj”
2 Agnieszka Przewies Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 

OTOZ „Animals” – Inspektorat w Łodzi3 Paulina Kłos
4 Marta Karbowiak Fundacja Pomocy Zwierzętom „Kłębek”
5 Jerzy Dauksza Fundacja „Nasze ZOO”

6 Radosław Goss
Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!”
 – Oddział w Łodzi

7 Michał Tomczyk
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa DIiL UMŁ

8 Dariusz Wrzos
9 Grzegorz Kaczmarek Schronisko dla Zwierząt w Łodzi

10 Gabriela Jarzębowska Fundacja Bios Amigos
11 Amanda Chudek Społeczna Rada ds. Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, ŁTOnZ

12
Bogumiła Skowrońska-
Werecka

Społeczna Rada ds. Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, Stowarzyszenie na 
Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Schronisko”



Miasta  Łodzi.  Poza  wątpliwościami  wymienionymi  powyżej,  porozumienie  narusza  również  §  6.Programu  współpracy
z organizacjami w brzmieniu:
”Program jest  wyrazem  polityki  władz  Miasta  wobec  organizacji  pozarządowych,  zmierzającej  do  zapewnienia  im  jak 
najlepszych możliwości do działania na terenie Łodzi i opartej na zasadach: (...)
3) partnerstwa, tj. równości stron, wspólnego definiowania problemów i celów oraz łączenia zasobów w celu ich realizacji;
4) efektywności, która polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie jak najlepszych efektów, przy jak najmniejszych
nakładach i poszanowaniu publicznych i prywatnych zasobów;
5) uczciwej konkurencji, tj. włączania do współpracy na równych prawach wszystkich zainteresowanych podmiotów;
6)  jawności,  zgodnie  z  którą  wszystkie  aspekty współpracy są  dostępne dla  zainteresowanych,  a  wyniki  współpracy są  
upowszechniane w sposób zapewniający dostęp do nich.
Pan Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w swojej ocenie, nie widzi nic złego w podpisanym porozumieniu.
Poza argumentami, iż Patrol Interwencyjny „AS” jest organizacją wpisaną do KRS i że wystąpił z takim zapytaniem do
WOŚiR dobrowolnie, nie było żadnych innych. Pan Dyrektor Wrzos stwierdził, że nie zna opinii na temat głównego sponsora
Patrolu Interwencyjnego „AS” i że nie wie o działaniach promocyjnych jakie czyni Patrol Interwencyjny „AS” poprzez
internet, powołując się na porozumienie. Podczas całej dyskusji strony nie doszły do porozumienia. Dalsza dyskusja została  
przełożona na kolejne posiedzenie,  na które zostaną zaproszone pozostałe strony porozumienia,  czyli  Komendant  Straży  
Miejskiej w Łodzi, Naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi, Patrol Interwencyjny „AS”.

3) Temat nie został poruszony

6) Na koniec ustalono najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ustalono na 10 czerwca 2014 r. od godziny
17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy al. Piłsudskiego 100, w sali nr 74.

Na  tym  przewodnicząca  zamknęła  piąte  posiedzenie  Komisji  Dialogu  Obywatelskiego  ds.  ochrony  zwierząt  
i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

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


