
Łódź, dnia 30 października 2014 r. 

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

W dniu 21 października 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 dziewiąte 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. Spotkanie z Panem Maciejem Bielakiem – rozmowa na temat łódzkiego ZOO
4. Spotkanie z Panem Tomaszem Trelą, kandydatem na Prezydenta Miasta Łodzi
5. Spotkanie z Panią Elżbietą Hibner
6. Wolne wnioski.
7. Dyskusja.
8. Zamknięcie Obrad.

2) W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 8 głosach za przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.

3) Przewodnicząca Komisji oddała głos zaproszonemu gościowi Panu Maciejowi Bielakowi, twórcy niepochlebnej 
wypowiedzi na temat warunków panujących w łódzkim ZOO. Zarzuty Pana Macieja opierają się na obserwacjach 
jakie poczynił podczas pracy w łódzkim ZOO i dotyczą głównie barku wymagań przy zatrudnianiu pracowników, 
braku kompetencji kadry i nadzoru ze strony zarządzających. Pracownicy łódzkiego ZOO nie posiadają wiedzy z 
zakresu opieki nad zwierzętami dzikimi czy egzotycznymi, co więcej taka wiedza nie jest od nich wymagana. Pan 
Maciej przedstawił również szereg zmian jakie można wprowadzić bezkosztowo a które poprawią sytuacje:

• Organizacja  regularnych  szkoleń  dla  pielęgniarzy  zwierząt,  których  częstotliwość,  tematyka  i  długość 
trwania ustalona byłaby przez kierowników działów.

• Awans  z „pomocnika  pielęgniarza  zwierząt”  na „pielęgniarza  zwierząt”  następowałby  w wyniku  zdania 
egzaminu ze znajomości zwierząt danego działu. Obecnie kryteria są niejasne i zdarzają się przypadki 
pracowników którzy z uwagi  na swoją wiedzę i zaangażowanie są podporami działów będąc przy tym 
„pomocnikiem pielęgniarza zwierząt”.

• Konsultacje z pięlęgniarzem zwierząt w przypadku możliwości przeniesienia go na inny dział. W obecnej 
sytuacji często następuje to odgórnie i dochodzi do sytuacji, w której pracownik trafia na dział który nie jest 
dla niego odpowiedni.

• Aktywne poszukiwanie nowych pracowników za pomocą ogłoszeń w Internecie na tematycznych forach 
internetowych, mediach społecznościowych etc.

• Krótszy okres próbny dla nowych pracowników,  po którym następowałaby ocena pracownika nie tylko 
przez kierownika działu ale również przez brygadzistę.

• Prosty test przyrodniczy dla kandydatów na pielęgniarzy zwierząt w celu oceny stanu wiedzy dzięki czemu 
możliwe będzie obiektywne odniesienie się do ewentualnych sugestii i pomysłów pracownika po przyjęciu 
go na stanowisko pielęgniarza zwierząt.

Lp. Imię i nazwisko Organizacja
1 Wioleta Pawlik-Nowacka Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz Reaguj”
2 Marta Olesińska Rada Schroniska dla Zwierząt w Łodzi
3 Agnieszka Przewies Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
4 Jerzy Dauksza Fundacja „Nasze ZOO”
5 Michał Baryła Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa DIiL UMŁ
6 Michał Tomczyk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa DIiL UMŁ
7 Gabriela Jarzębowska Fundacja Bios Amigos
8 Amanda Chudek Społeczna Rada ds. Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, ŁTOnZ
9 Paweł Frańczuk Fundacja VIVA
10 Bogumiła Skowrońska-

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

11 Grzegorz Kaczmarek Schronisko dla Zwierząt  w Łodzi
12 Maciej Bielak Mieszkanka Łodzi
13 Danuta Wiluś Mieszkaniec Łodzi
14 Tomasz Trela Kandydat na Prezydenta Miasta Łodzi



• Rozważenie wprowadzenia pół i ćwierć etatów i otwarcie się na studentów kierunków tematycznych, którzy 
kierowani byliby do prostszych prac i tworzyliby również bazę potencjalnych pracowników po ukończeniu 
studiów.

• Otwarcie się na wolontariuszy którzy mogliby odciążyć pielęgniarzy zwierząt przy pracach porządkowych. 
Usprawnienie procesu przyjmowania wolontariuszy – m.in. przyśpieszenie procedury. Zniesienie zasady 
wg  której  zimą  dział  hodowlany  nie  przyjmuje  wolontariuszy.  Zniesienie  ustępu  w  umowie  dla 
wolontariuszy która uniemożliwia przyjęcie wolontariusza jeśli jego wolontariat miałby trwać krócej niż 30 
dni.  Umieszczenie  informacji  o  wolontariacie  na  stronie  internetowej  łódzkiego  ZOO  –  informacje  o 
niezbędnych formalnościach (NWM, OC), zadaniach wolontariusza etc. 

Komisja postanowiła wystosować pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ws sytuacji w łódzkim ZOO 
oraz do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi o udostępnienie wyników kontroli łódzkiego ZOO łącznie z 
przyjętymi kryteriami.

4) Rozmowa z Panem Tomaszem Trelą rozpoczęła się od przedstawienia jego opinii na temat wypowiedzi Pana 
Macieja Bielaka i sytuacji łódzkiego ZOO. Pan Tomasz Trela powiedział, że jest zapoznany ze sprawą i sytuacją 
łódzkiego ZOO. Pan Tomasz Trela uważa, że łódzkie ZOO powinno zostać zmodernizowane ale potrzebne są na 
to fundusze, jednakże przyznał że należy pochylić się nad propozycjami zmian Pana Macieja, szczególnie że nie 
wymagają wkładu finansowego.
W temacie łódzkiego schroniska Pan Tomasz Trela stwierdził, że Łódź zasługuje na nowe schronisko na miarę 
XXI wieku i ma nadzieję że plany budowy, które są czynione, dojdą do skutku.
W temacie zwierząt  Pan Tomasz Trala zaproponował  możliwość stworzenia Komisji  ds zwierząt  przy Radzie 
Miasta  Łodzi  oraz  stwierdził,  że  na  co  dzień  powinniśmy  dbać  i  mówić  o  zwierzętach.  Łódź  powinna  mieć 
zrównoważony rozwój w każdym obszarze. Pan Tomasz Trela wyraził zainteresowanie problemami związanymi z 
opieką nad zwierzętami oraz zadeklarował chęć współpracy z Komisją.

5)  Pani Elżbieta Hibner nie przybyła na posiedzenie

6) W temacie wolnych wniosków Pani Danuta Wiluś, mieszkanka Łodzi oraz miłośniczka zwierząt, zaproponowała 
stworzenie  komunalnego  cmentarza  dla  zwierząt  domowych.  Komisja  z  aprobatą  przyjęła  jej  propozycję  i 
postanowiła złożyć w tym temacie wniosek do Władz Miasta.

Na koniec ustalono najbliższe spotkanie Komisji  Dialogu Obywatelskiego ustalono na 04 listopada 2014 r. od 
godziny 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy al. Piłsudskiego 100, w sali nr 74.

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

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

http://m.in/

