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Plan szkolenia dla urzędów gmin 
„Zadania gminy z zakresu ochrony zwierząt i praktyczna ich realizacja” 

 

Czas Zagadnienie Zakres tematyczny Forma zajęć 

8:30-8:35 Przywitanie uczestników  Informacje o celu szkolenia, programie  
i zasadach udziału w warsztatach. 

  

8:35-9:35 
Wprowadzenie do tematyki 
prawnej ochrony zwierząt 

 Ochrona zwierząt a status zwierzęcia w ustawie o 
ochronie zwierząt; 

 Sytuacja prawna zwierzęcia udomowionego i wolno 
żyjącego / kwestie administracyjno- i cywilno-prawne;  

 Czyny przeciwko zwierzętom – dobrostan zwierzęcia 
domowego, obowiązki właściciela – przestępstwa i 
wykroczenia; 

 Status organizacji społecznych, których celem 
statutowym są działania na rzecz zwierząt. 

WYKŁAD 

9:35-9:45 Przerwa  

9:45-11:00 

Czyny przeciwko zwierzętom – 
czasowe odebranie zwierzęcia 

w trybie art. 7 ustawy o 
ochronie zwierząt 

 Wydanie decyzji o odebraniu zwierzęcia w trybie art. 7 
ust 1; 

 Wydanie decyzji o odebraniu zwierzęcia w trybie art. 7 
ust. 3; 

 Kiedy ma miejsce znęcanie się nad zwierzęciem – 
omówienie wyroku SN; 

 Koszty opieki i utrzymania zwierzęcia odebranego; 
 Sytuacje, w których wymagany zwrot zwierzęcia 

odebranego, postępowanie w przypadku orzeczenia 
przez sąd przepadku zwierzęcia. 

WYKŁAD + 
WARSZATATY 

11:00-11:10 Przerwa 

11:10-12:20 

Bezdomność zwierząt, status 
zwierzęcia bezdomnego i 

obowiązki gmin w zakresie 
opieki nad zwierzętami 

bezdomni i zapobiegania 
bezdomności 

 Problem bezdomności zwierząt – krótkie omówienie 
wyników kontroli NIK; 

 Sytuacja prawna zwierzęcia bezdomnego – 
administracyjno-i cywilno-prawna  

 Źródła prawa nakładające obowiązki na gminy w 
zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz 
opieki nad nimi – system opieki nad zwierzętami w 
gminach; 

 Inne sposoby przeciwdziałania zwiększaniu się ilości 
zwierząt niechcianych ograniczenia w zakresie 
rozmnażania i obrotu zwierzętami domowymi; 

 Problem kotów wolno żyjących. 

WYKŁAD 

12:20-12:40 Przerwa 

12:40-14:00 

Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności. 
Przykłady dobrych i złych 
praktyk na przykładach 

przyjętych uchwał. 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi jako 
główna prawna forma realizowania przez jednostki 
samorządu zadania w zakresie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności; 

 Poszczególne – obowiązkowe i fakultatywne 
postanowienia programu; 

 Kwestie finansowania programu; 
 Omówienie przykładów uchwał rad gmin zawierających 

program, wad i propozycji właściwych postanowień 
 Symulacja procedury przygotowania wzorcowej 

uchwały, z wzięciem pod uwagę lokalnych problemów 
związanych z realizacją przepisów o ochronie zwierząt 
bezdomnych 

WYKŁAD + 
WARSZTATY 
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14:00-14:10  

14:10-15:30 

Uchwały Rad Gmin dotyczące 
przeciwdziałaniu bezdomności 
zwierząt dotyczące wymogów 

dla schronisk i podmiotów 
odławiających zwierzęta. 

Umowy z podmiotami 
realizującymi zadania. 

 Uchwały wydane na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminie i wydawanie 
zezwoleń na prowadzenie tych działalności 

 Odławianie zwierząt bezdomnych – wymogi zawarte w 
rozporządzeniu w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt, a treść umowy z 
podmiotem i wymogi zawarte w zezwoleniu; 

 Wymogi prawne dla prowadzących schroniska – 
wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie 
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 
prowadzenia schronisk dla zwierząt, a treść umowy i 
zezwolenia; 

 Sytuacja prawna zwierzęcia będącego pod opieką 
gminy – obowiązki w wynikające z programów; 

 Umowy o adopcję zwierzęcia. 

WYKŁAD + 
WARSZTATY 

 


