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1. Wstęp 

Dokument pt. „Polityka postępowania Miasta Bielska-Białej w zakresie ochrony zwierząt na lata  

2022-2030” (zwana dalej Polityką) jest efektem wielomiesięcznej współpracy i partnerskiego dialogu 

środowiska organizacji pozarządowych z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz 

Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej w ramach projektu tematycznego pn. 

„Bielsko-Biała miasto przyjazne zwierzętom". Wspólne działania samorządu, organizacji 

pozarządowych i wolontariuszy na rzecz ochrony zwierząt i działań strategicznych w tym obszarze, 

tworzą stabilny fundament umożlwiający uzgodnienie zasadniczych kierunków i celów  

z poszanowaniem obowiązującego prawa i standardów.  

Oś główną diagnozy, przeprowadzonej na terenie miasta Bielska-Białej w roku 2021, poprzedzającej 

opracowanie Polityki wyznaczyło pięć elementów, uznanych za kluczowe w realizacji działań 

strategicznych:  

1. Działania edukacyjne wśród lokalnego społeczeństwa. 

2. Działania prewencyjne, zapobiegające bezdomności zwierząt domowych. 

3. Wysoka jakość usług komunalnych świadczonych na rzecz bezdomnych kotów i psów i kotów 

wolno żyjących. 

4. Efektywna współpraca międzysektorowa na rzecz opieki nad zwierzętami w mieście. 

5. Dobrostan zwierząt dziko żyjących. 

Uznano bowiem, że działania nastawione na edukację branżową i obywatelską czyli m.in. szkolenia 

skierowane do kluczowych instytucji i organizacji zajmujących się szeroko rozumianą ochroną zwierząt 

oraz lokalnego społeczeństwa, promocję wolontariatu i obywatelskiego zaangażowania na rzecz 

zwierząt, jak również działania zmierzające do wsparcia Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt oraz zapewnienie dobrostanu zwierząt dziko żyjących są celami wspólnymi, łączącymi 

przedstawicieli zarówno samorządu miasta jak i mieszkańców Bielska-Białej aktywnych  

w obszarze działań na rzecz zwierząt i środowiska. Rezultatem współpracy jest więc nie tylko diagnoza 

i Polityka, ale również wola współpracy, której egzemplifikacją będzie Rada ds. Opieki nad Zwierzętami 

powołana pod auspicjami Prezydenta Miasta Bielska-Białej, której członkami zostaną aktywiści, 

przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji zainteresowanych 

wspólnymi działaniami na rzecz zwierząt żyjących w Bielsku-Białej.  

Wypracowane rozwiązania, zarówno w obszarze dokumentów strategicznych jak i podmiotów 

włączonych w sieć współpracy na rzecz zwierząt żyjących w Bielsku-Białej mają charakter pionierski, 

stanowią zatem zarówno wyzwanie jak i miernik jakości społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca 

międzysektorowa – czyli kooperacja strony społecznej i administracji samorządowej na rzecz dobra 

wspólnego, to nieodzowny element skutecznych inicjatyw. Wypracowane w ramach 
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międzysektorowej współpracy rezultaty umożliwią efekt multiplikacji dobrych praktyk w obszarze 

ochrony zwierząt wśród innych samorządów terytorialnych w Polsce.  

Niniejsze opracowanie ma służyć ludziom i zwierzętom – istotom współdzielącym przestrzeń do 

bezpiecznego i dobrego życia w Bielsku-Białej, zarówno dziś jak i w przyszłości.  

2. Podstawa prawna 

Spośród obowiązujących ustaw dotyczących zwierząt wyróżnić należy, ze względu na przedmiot 

regulacji, następujące: 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,  

• Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 
lub edukacyjnych,  

• Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,  

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt,  

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   

• oraz regulujące kompetencje innych podmiotów, zajmujących się ochroną zwierząt, np. 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.  

Dokumenty te stanowią podstawę prawną dla opracowania „Polityka Miasta Bielska-Białej na rzecz 

dobrostanu zwierząt bezdomnych i dzikich na lata 2022-2030”. 
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3. Wnioski z diagnozy 

W oparciu o informacje pozyskane w trakcie przeprowadzania diagnozy poprzedzającej opracowanie 

niniejszego dokumentu wskazać można na następujące wnioski:  

• Bielsko-Biała pełni istotną rolę w zakresie działań na rzecz opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

w regionie. Z instytucji tu ulokowanych korzystają bowiem także ościenne gminy. Instytucje te 

to nie tylko podmioty publiczne, ale także organizacje pozarządowe, których zadania 

statutowe są zbieżne z działaniami miasta na rzecz zwierząt.  

• Specyfika miasta to m.in. położenie - otoczenie gór i lasów wpływa na natężenie migracji 

zwierząt w obszarze zurbanizowanym. Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na zagrożenia  

i wypadki komunikacyjne.  

• Tendencje demograficzne obserwowane na obszarze miasta, m.in. (wyludnianie i starzenie się 

miasta oraz rozwój strefy podmiejskiej) powodują konieczność przemodelowania polityk 

publicznych i zracjonalizowanie wydatkowania środków przeznaczanych na poszczególne 

usługi, w tym opiekę nad zwierzętami.  

• Miasto stale zwiększa dochody budżetowe, maleje bezrobocie podobnie jak zjawisko 

wykluczenia społecznego. Bielsko-Biała plasuje się w czołówce miast na prawach powiatu  

o porównywalnej wielkości w województwie śląskim, w których dochód na 1 mieszkańca jest 

najwyższy. Wraz ze wzrostem dochodów miasta, rośnie także pula środków przeznaczanych na 

wsparcie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Niemniej jednak wartość przeliczeniowa 

wydatkowanych kwot, jest niższa od przeciętnej dla miast porównywalnej wielkości.  

• Miasto uchwala Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej - dokument jest konsultowany z instytucjami 

publicznymi i NGO. Jednym z kluczowych elementów realizacji Programu jest funkcjonowanie 

i realizacja działań statutowych placówki funkcjonującej pod nazwą: „Miejskie Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej”. Realizacja działań opiera się w określonych obszarach 

na współpracy międzysektorowej i wolontariacie, co widoczne jest w aktywności na terenie 

schroniska organizacji pozarządowych czy aktywności opiekunów kotów wolno żyjących. 

• Na terenie miasta działalność prowadzą fundacje realizujące działania z zakresu opieki nad 

zwierzętami domowymi, kotami wolo żyjącymi i zwierzętami dzikimi, prowadzone są lecznice 

i gabinety weterynaryjne oraz działania wolontariackie nakierowane na pomoc zwierzętom. 

Można zatem uznać system wsparcia zwierząt w mieście za wydolny.  

• Do Schroniska trafia przeciętnie około 800-1000 psów oraz mniej więcej 400-500 kotów 

rocznie. Niemal wszystkie psy posiadające właściciela, trafiające do Schroniska wracają do 

właścicieli lub znajdują nowych. W przypadku kotów tylko 56% trafia do właścicieli lub podlega 

procedurze adopcji.  

• Wiele kotów trafia do Schroniska w bardzo słabej kondycji zdrowotnej co powoduje,  

że podejmowane próby leczenia nie przynoszą efektów. Schronisko prowadzi także działania  

z zakresu: implantacji mikroczipa i kastracji zwierząt, całodobowej opieki lekarsko – 

weterynaryjnej, opiekunom kotów wolno żyjących jest wydawana karma oraz budki. 
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• W ramach corocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej wydawane są coraz większe środki na 

realizację założonych w nim usług. Obecnie jest to kwota około 1 mln zł rocznie, z których 

niemal połowę pochłaniają wydatki na wynagrodzenia. Znaczna część tej kwoty wydatkowana 

jest także na działania statutowe Schroniska oraz zakup usług lekarsko-weterynaryjnych.  

W kolejnych latach planowana jest modernizacja Schroniska, której szczegółowe plany 

dostępne są na stronach instytucji.  

• W obszarze działań na rzecz zwierząt w mieście Bielsku-Białej widoczne są inicjatywy 

podejmowane przez lokalne NGO w zakresie: adopcji zwierząt, wolontariatu, wsparcia 

interwencyjnego zwierząt niewłaściwie traktowanych przez właścicieli oraz działań 

edukacyjnych.  

• Zwierzęta dzikie na obszarze objętym diagnozą stanowią zakres działań i interwencji jednej 

organizacji pozarządowej, która specjalizuje się w tych zagadnieniach. Jej możliwości są jednak 

ograniczone (z uwagi na kwestie finansowe i kadrowe), a równocześnie obserwowany jest stały 

wzrost wypadków z udziałem zwierząt w przestrzeni zurbanizowanej.  

• Koordynacja działań międzysektorowych oraz ewaluacja i monitoring Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  

Bielska-Białej spowoduje efektywne wykorzystanie posiadanego przez Miasto potencjału 

publicznych i niepublicznych podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz zwierząt,  

co może przełożyć się również na efektywniejsze zarządzanie zasobami finansowymi tych 

podmiotów (np. uniknięcie dublowania działań).  

• NGO zaangażowane w działania na rzecz zwierząt na terenie objętym diagnozą wskazują na 

konieczność wzmocnienia partycypacji obywatelskiej poprzez: 

- włączenie strony społecznej w działania konsultacyjne i kontrolne w postaci powołania Rady 

do spraw zwierząt, co umożliwi rozszerzenie współpracy JST – NGO; 

- powołanie funkcji pełnomocnika ds. zwierząt przy Prezydencie Miasta;  

• Zadania wymienionych podmiotów to m.in. 

- wypracowanie transparentnego systemu wydatkowania środków publicznych przez 

podmioty realizujące zadania w wyniku konkursu ofert;  

- stworzenie systemu współpracy z organami nadzoru i prewencji, w tym Policją i Strażą 

Miejską;  

- działania eliminujące przemoc i zaniedbania wobec zwierząt poprzez opracowane narzędzia 

współpracy międzysektorowej. 

• Z diagnozy wynika konieczność podniesienia standardów opieki w Miejskim Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej poprzez: 

− wypracowanie zasad prostej i efektywnej ścieżki adopcyjnej;  

− modernizację infrastruktury schroniska;  
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− opracowanie i koordynacja systemu organizacji wolontariatu na rzecz zwierząt poprzez 

powołanie funkcji koordynatora, przygotowanie regulaminu, kalkulację czasu pracy  

i zaangażowania osób świadczących nieodpłatną pracę na rzecz schroniska;  

− dostępu do schroniska i jego usług w weekendy;  

− wsparcie edukacyjne i szkoleniowe kadry oraz ustalenie standardów i trybu naboru kadry; 

− opracowanie czytelnego systemu identyfikacji wizualnej oraz strategii komunikacji 

schroniska jako podmiotu JST (bywa, że placówka jest mylona z instytucjami świadczącymi 

zbliżone usługi lub posiadającymi podobną identyfikację wizualną).  

• Pozostałe potrzeby i wyzwania związane z sytuacją zwierząt w mieście:  

− wskazywano na konieczność prowadzenia cyklicznych kampanii informacyjnych z zakresu 

ochrony zwierząt i ich roli w ekosystemie miejskim, w szczególności w ramach współpracy 

z lokalnymi szkołami; 

− opracowanie i rozpropagowanie imiennych dokumentów stwierdzających status 

społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, co usprawni i nada rangę aktywności 

wolontariuszy;  

− budki dla kotów oznakowane jako własność publiczna UM.  
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4. Zgodność z dokumentami strategicznymi 

Prezentowany dokument wpisuje się w ustalenia Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. 

Systemowa spójność z nadrzędnymi dokumentami ma za zadanie umożliwić komplementarność 

działań podejmowanych w ramach realizacji założeń Polityki oraz ogółem działań podejmowanych 

przez władze samorządowe.  

Przedmiotowa Polityka wykazuje zgodność z zapisami Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku  

w zakresie celów strategicznych i kierunków działań, do których należą w szczególności: 

CEL STRATEGICZNY 1 - Obszar Ludzie: Bielsko-Biała miastem zaangażowanym w sprawy 

mieszkańców i wspierającym rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

1. Stworzenie trwałego mechanizmu zapewniającego udział mieszkańców w projektowaniu, 

wdrażaniu oraz monitorowaniu realizacji miejskich polityk publicznych oraz wynikających  

z nich przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych. 

2. Usprawnienie codziennej komunikacji z mieszkańcami. 

4. Spożytkowanie potencjału organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju miasta. 

CEL STRATEGICZNY 3 - Obszar Zarządzanie: Bielsko-Biała miastem gwarantującym dostępność  

i wysoką jakość usług publicznych oraz skuteczność miejskich polityk rozwojowych 

1. Rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności. 

2. Wzmocnienie kadr na potrzeby rozwoju miasta. 

3. Przebudowa struktury urzędu miejskiego w kierunku zintegrowanego zarządzania 

procesami rozwojowymi. 

CEL STRATEGICZNY 5 - Obszar Środowisko: Bielsko-Biała miastem zielonej transformacji, 

wykorzystującym racjonalnie i odpowiedzialnie zasoby środowiska naturalnego, prowadzącym 

świadomą transformację energetyczną oraz skutecznie zarządzającym ryzykami wynikającymi  

ze zmian klimatu 

1. Działania na rzecz dobrostanu zwierząt bezdomnych oraz dzikich. 
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5. Założenia planistyczne  

5.1 Wizja  

Miasto tworzą ludzie. To mieszkańcy nadają miastu treść, poprzez swoje codzienne zachowania, 

rytuały, obyczaje i kultywowane wartości, zagospodarowując równocześnie przestrzeń i nadając mu 

kształt poprzez rozwój infrastruktury. I te właśnie trzy elementy składowe: mieszkańcy, przestrzeń  

i infrastruktura stanowią punkt wyjścia w temacie debat o dobrym miejscu do życia. Wzajemne 

połączenia tych trzech składowych, ich proporcje i stopień rozwoju umożliwiają wartościowanie - 

określenie, czy i dlaczego to właśnie miejsce stwarza warunki, by dobrze się w nim czuć.  

Kryteriów jakie można wyodrębnić by oceniać jakość życia mieszkańców jest zapewne co najmniej tyle, 

ilu będzie pytanych. Można jednak założyć a’priori, iż jedną z zasadniczych kwestii będzie 

bezpieczeństwo i jakość sfery publicznej, czyli przestrzeni wspólnej, współtworzonej i współdzielonej  

z innymi - rodziną, znajomymi, sąsiadami, ale też tymi, którzy są obok nas, ale ich nie znamy.  

I niezależnie od tego, ile osób nazywa samych siebie mieszkańcami, wszystkich łączą prawidła 

funkcjonowania we wspólnej przestrzeni. Bo przecież “życie publiczne jako najszersza arena działań 

zbiorowych, jest kontrolowane przez państwo” pisze w “Socjologii życia publicznego” Edmund Wnuk-

Lipiński. I dodaje: “państwo bowiem decyduje, jakie działania zbiorowe są w życiu publicznym 

dopuszczalne, a jakie spotykają się z sankcjami lub są represjonowane. Państwo decyduje też, według 

jakich ogólnych procedur owe działania zbiorowe mogą przebiegać i jakich granic przekraczać im nie 

wolno, pod rygorem sankcji. W życiu publicznym każdego społeczeństwa można funkcjonować zgodnie 

z pewnymi regułami gry, skodyfikowanymi w prawie, a na straży tych reguł stoi aparat państwowy”1.  

Korzystanie zatem z przestrzeni publicznej wiąże się z koniecznością przestrzegania ustalonych reguł, 

stanowiących kodeks: jest to m.in. Ustawa o ochronie zwierząt, również akty prawa miejscowego np. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Bielska-Białej, jak również dokumenty współtworzone przez samych mieszkańców typu: 

regulaminy spółdzielni czy ogródków działkowych. 

Miasto definiowane przez Główny Urząd Statystyczny jako „jednostka osadnicza o przewadze zwartej 

zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie 

określonym odrębnymi przepisami”2 jest więc miejscem zagospodarowanym przez człowieka,  

z wyraźnym wskazaniem jego nierolniczego charakteru.  

 
1 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 211 
2https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-
publicznej/1307,pojecie.html 
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Czwarty ważny element definiowania miasta to jego rozwój przestrzenny i mieszkańcy nie będący 

ludźmi. Bo przecież miasto zamieszkują również zwierzęta.  

Obecność zwierząt w krajobrazie miasta ma charakter dwojaki: jedna grupa współdzieli z człowiekiem 

jego przestrzeń życia w efekcie domestykacji, druga to zwierzęta dziko żyjące, dla których przestrzeń 

miasta jest albo miejscem stałej egzystencji (np. koty nazywane wolno żyjącymi) albo trasą na szlakach 

w obrębie zamieszkiwanego ekosystemu (np. sarny, dziki). W obu przypadkach infrastruktura tworzona 

przez człowieka w gruncie rzeczy stanowi dla zwierząt zagrożenie. Intensyfikacja wysokiej zabudowy, 

rozwój sieci drogowych, wzrost liczby samochodów i ich prędkość, przeszklenia, trakcje, ogrodzenia 

przy równoczesnym pominięciu potrzeb zwierząt generują piętrzące się problemy, bardzo często 

stanowiące zagrożenie zdrowia i życia zarówno ludzi jak i zwierząt. Konieczne staje się więc 

uporządkowanie wzajemnych relacji i regulacja działań międzysektorowych w przestrzeni miejskiej 

poprzez opracowanie polityki na rzecz ochrony zwierząt w Bielsku-Białej. Jest to zarówno wyraz troski 

i poczucia odpowiedzialności za istoty słabsze jak również czytelny komunikat kierowany do wszystkich 

mieszkańców - gospodarzy tego miasta, o potrzebie działań które pomogą chronić zwierzęta zarówno 

doraźnie (interwencyjnie) jak i długofalowo, poprzez zaplanowanie odpowiedniej strategii przy 

współpracy wszystkich stron dialogu: władz samorządowych, mieszkańców, przedstawicieli sektora 

NGO oraz aktywistów, wolontariuszy i osób podejmujących działania rzecznicze na rzecz ochrony 

zwierząt.  

Polityka postępowania Miasta Bielska-Białej w zakresie ochrony zwierząt na lata 2022-2030 to kilka 

kluczowych kierunków, na które składać się będzie zaangażowanie i otwartość mieszkańców oraz 

współpraca międzysektorowa, czy też podnoszenie jakości usług komunalnych. Wizja stanowi zatem 

krótki i ogólny opis stanu Miasta Bielska-Białej, do którego wspólnie będą dążyć wszyscy mieszkańcy, 

poprzez realizację założeń zawartych w Polityce na rzecz dobrostanu zwierząt. Wypracowano ją 

wspólnie (tj. z mieszkańcami, władzami samorządowymi, przedstawicielami środowisk 

zaangażowanych w działania na rzecz zwierząt) i stanowi odpowiedź na pytanie: jakiej postawy wobec 

zwierząt w Bielsku-Białej chcemy w przyszłości?  

  



Polityka postępowania Miasta Bielska-Białej w zakresie ochrony zwierząt na lata 2022-2030 
 

 
Strona | 10 

Wizja definiuje Bielsko-Białą w 2030 roku określając Miasto w pięciu obszarach: 

1. Wieloaspektowa edukacja  

Mieszkańcy Bielska-Białej są świadomi swoich praw i obowiązków wobec zwierząt dzięki spójnemu 

modelowi edukacyjnemu, realizowanemu w przestrzeni publicznej. Dzięki temu Miasto jest 

wyjątkowym miejscem realizacji modelowego systemu ochrony zwierząt i zapewnienia im 

dobrostanu.  

2. Bezpieczny ekosystem  

Bielsko-Białą zamieszkują ludzie i zwierzęta. Miasto stwarza możliwości bezpiecznej koegzystencji, 

zapewniając ludziom przestrzeń do życia a zwierzętom możliwość współobecności poprzez ochronę 

siedlisk, szlaków wędrownych z poszanowaniem praw. Świadomi mieszkańcy miasta dbają o swoje 

zwierzęta domowe, a ich porzucenie jest zjawiskiem marginalnym. 

3. Skuteczna ochrona  

Umiejętne realizowanie działań statutowych, egzekwowanie właściwych postaw oraz wypełniania 

zawartych umów stwarza warunki do zapewnienia zwierzętom należytej ochrony i dobrostanu.  

4. Dostępna informacja   

W Bielsku-Białej mieszkańcy wiedzą, na czym polega i jak powinna być realizowana ochrona zwierząt 

i dobra koegzystencja. Stały, zintegrowany i łatwo dostępny system informacji stanowi zaplecze 

umożliwiające szybkie oraz skuteczne działania, tak długofalowe jak i interwencyjne.  

5. Partnerska współpraca międzysektorowa 

Miasto Bielsko-Biała to miejsce skutecznej współpracy podmiotów i instytucji powołanych do 

realizacji działań na rzecz zwierząt. 

 

5.2 Cel główny  

Należy przyjąć, że kwestia opieki nad zwierzętami w Bielsku-Białej stanowić będzie w kolejnych latach 

element wyzwań rozwojowych i transformacyjnych w kierunku takiego modelu miasta, które nie tylko 

dba o ochronę zwierząt, lecz także dąży do efektywnego i pełniejszego zarządzania dostępnymi 

potencjałami w zakresie realizacji idei przyświecających opiece nad zwierzętami. Wniosek ten stanowi 

rezultat analiz: 

• informacji wynikłych z przeprowadzonej analizy statystycznej,  
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• filtracji zasobów instytucjonalnych dostępnych na terenie miasta Bielska-Białej,  

• wyników badań i konsultacji społecznych,  

• obowiązującego w Polsce prawodawstwa, w tym w szczególności Ustawy o ochronie zwierząt.  

Proces ten realizowany będzie w oparciu o zasoby podmiotów publicznych, podlegających 

bezpośrednio lokalnemu samorządowi. Zmierzał będzie również do szeroko rozumianej współpracy 

międzysektorowej, poprzez m.in. zaangażowanie partnerów społecznych. Z przeprowadzonych badań 

wynika bowiem, że w chwili obecnej sektor społeczny, a w szczególności organizacje pozarządowe  

i grupy nieformalne prowadzą w Mieście działania, które w istotny sposób uzupełniają aktualny system 

instytucjonalnej opieki nad zwierzętami. Jednakże znaczna część działań samorządowych jak  

i podmiotów niepublicznych prowadzona jest równolegle względem siebie, nierzadko bez elementów 

współpracy i koordynacji. Dlatego konieczne będzie wdrożenie rozwiązań systemowych, 

pozwalających na stworzenie efektu synergii opartego o zasoby instytucji publicznych i społecznych,  

a także wzmocnienie elementu działań nastawionych na upowszechnianie, promocję i zabezpieczenie 

ochrony zwierząt. 

Rozwiązania te posłużą osiągnięciu celu głównego Polityki postępowania Miasta Bielska-Białej  

w zakresie ochrony zwierząt na lata 2022-2030, jakim jest:   

 

Realizacja celu głównego osiągnięta zostanie przez realizację pięciu celów strategicznych. Wiążą się 

one z wdrożeniem działań pozwalających na rozwój systemu opieki nad zwierzętami, a także 

konkretnych rozwiązań z zakresu sieciowania potencjałów instytucji publicznych i niepublicznych oraz 

prowadzenia działań o charakterze prewencyjnym, nakierowanych na edukację i ograniczenie 

niekorzystnych zjawisk dotyczących zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej. 

Zapewnienie dobrostanu zwierząt w Bielsku-Białej  
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W nawiązaniu do celu głównego przyjęte w dokumencie cele strategiczne to: 

 

5.3 Cele strategiczne i kierunki działań 

W przedmiotowym podrozdziale zaprezentowane zostały cele strategiczne oraz konkretne kierunki 

działań związane z realizacją celu głównego oraz celów strategicznych. Katalog działań powiązanych  

z celami strategicznymi i operacyjnymi nie jest katalogiem zamkniętym. Może on zostać poddany 

aktualizacji i rozszerzeniu w trakcie okresu realizacji założeń „Polityki postępowania Miasta  

Bielska-Białej w zakresie ochrony zwierząt na lata 2022-2030” w kolejnych latach. Wynika to z faktu 

stałego rozwoju usług realizowanych na rzecz zwierząt, zmieniających się potrzeb oraz uwarunkowań 

lokalnych, prawnych i finansowych. Dlatego prezentowany katalog działań należy traktować jako punkt 

wyjścia w zakresie prac nad wdrażaniem zmian systemowych w Mieście. 

Cel strategiczny 1 
Zwiększenie świadomości mieszkańców miasta  
o dobrostanie zwierząt i prawie ochrony zwierząt 
 

 

OPIS DZIAŁANIA 

Niniejszy cel strategiczny koncentruje się na działaniach edukacyjno-informacyjnych, które będą mieć 

charakter prewencyjny w zakresie zapobiegania złemu traktowaniu zwierząt przez człowieka oraz 

bezdomności zwierząt domowych. Jest to cel strategiczny numer 1 Polityki, ponieważ najbardziej 

pożądane z punktu widzenia interwencji publicznej Miasta jest, aby mieszkańcy znali potrzeby i prawa 

zwierząt, a decyzje o ich posiadaniu podejmowali z pełną świadomością ich konsekwencji, co ograniczy 

przypadki porzuceń zwierząt domowych przez mieszkańców oraz zwiększy liczbę kastracji zwierząt 

niehodowlanych. Działania zaprojektowane w tej części Polityki ukierunkowane zostały na 

Cel strategiczny 1: Zwiększenie świadomości mieszkańców miasta 
o dobrostanie zwierząt i prawie ochrony zwierząt

Cel strategiczny 2: Zmniejszenie populacji bezdomnych kotów i psów 
i kotów wolno żyjących

Cel strategiczny 3: Wysoka jakość komunalnych usług świadczonych 
na rzecz bezdomnych kotów i psów i kotów wolno żyjących

Cel strategiczny 4: Sprawna i efektywna współpraca 
międzysektorowa na rzecz opieki nad zwierzętami w mieście

Cel strategiczny 5: Zapewnienie dobrostanu zwierzętom dziko żyjącym
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upowszechnienie dostępu do informacji o dobrostanie i prawie ochrony zwierząt poprzez stworzenie 

internetowego miejskiego serwisu informacyjnego, gdzie zebrane będą wszystkie najważniejsze 

informacje, w tym informacje o lokalnym systemie opieki nad zwierzętami. Zaplanowano również 

regularne kampanie medialne poświęcone ochronie praw zwierząt i ich dobrostanie oraz organizację 

Dni Otwartych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, podczas których promowane będą 

adopcje zwierząt oraz wolontariat na rzecz zwierząt. 

Elementem wdrażającym ten cel strategiczny będą szkolenia i działania edukacyjne, w szczególności 

dzieci i młodzieży, w zakresie dobrostanu zwierząt dziko żyjących, organizowane przez lokalne 

organizacje pozarządowe oraz realizowane w ramach działalności Centrum Edukacji Ekologicznej  

w Bielsku-Białej. 

Ponadto w tym obszarze interwencji zaplanowano działania na rzecz podnoszenia wiedzy i kompetencji 

pracowników służb publicznych, które na co dzień mają w swojej pracy do czynienia ze zwierzętami 

dzikimi, bezdomnymi kotami i psami i kotami wolno żyjącymi. Działania Miasta w perspektywie  

2030 r. będą również ukierunkowane na podnoszeniu świadomości o dobrostanie zwierząt i ich 

prawach wśród instytucji i podmiotów zewnętrznych takich jak: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe czy administracje ogródków działkowych.  

KIERUNKI DZIAŁANIA 

1.1 Upowszechnienie informacji wśród mieszkańców miasta o dobrostanie zwierząt i prawie ochrony 

zwierząt, a także lokalnym systemie opieki nad zwierzętami. 

1.2 Prowadzenie regularnych miejskich kampanii medialnych o dobrostanie zwierząt. 

1.3 Upowszechnianie wśród administracji ogródków działkowych, spółdzielni oraz wspólnot 

mieszkaniowych przepisów dotyczących ochrony zwierząt. 

1.4 Objęcie zagadnień dot. dobrostanu zwierząt i prawa ochrony zwierząt programem działalności 

Centrum Edukacji Ekologicznej. 

1.5 Organizacja Dni Otwartych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  

w Bielsku-Białej, których celem jest zapoznanie mieszkańców z misją i infrastrukturą schroniska 

oraz zachęcenie do włączenia się w działania na rzecz zwierząt w mieście. 

1.6 Stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników instytucji publicznych działających na 

rzecz ochrony zwierząt w mieście, w szczególności: Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt, Straży Miejskiej, Urzędu Miejskiego.  
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Mierniki osiągnięcia celu strategicznego 1 

Lp. Nazwa miernika 
Stan na 
31.12.2021 r. 

Wartość 
docelowa 

1  
Miejski, internetowy serwis informacyjny  
o dobrostanie zwierząt i prawie ochrony zwierząt 

0 1 

2  
Liczba miejskich kampanii medialnych o dobrostanie 
zwierząt 

0 min. 1 raz na 2 lata 

3  
Liczba Dni Otwartych  Miejskiego Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt 

1 
 

min. 2  
razy w roku 

4  

Liczba szkoleń/działań edukacyjnych o dobrostanie 
zwierząt dziko żyjących w ramach działalności 
lokalnych organizacji pozarządowych, 
prowadzonych także w Centrum Edukacji 
Ekologicznej. 

0 min. 1 raz w roku 

5  
Liczba organizowanych szkoleń dla pracowników 
instytucji publicznych działających na rzecz ochrony 
zwierząt w mieście 

0 
 

1 szkolenie rocznie 

6  

Działania informacyjne oraz obligujące do 
przestrzegania prawa (ustawa o ochronie zwierząt) 
skierowane do spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, zarządców ogródków działkowych 

0 
minimum jedno  
pismo rocznie 

 

OCZEKIWANYMI REZULTATAMI INTERWENCJI PUBLICZNEJ ZAPLANOWANEJ W ZAKRESIE CELU STRATEGICZNEGO 1 SĄ: 

o większa dostępność informacji o dobrostanie zwierząt i prawie ochrony zwierząt, 

o wyższa świadomość mieszkańców miasta o dobrostanie i prawach zwierząt, 

o zmniejszenie liczby porzuceń zwierząt domowych przez mieszkańców, 

o wyższe kwalifikacje i kompetencje pracowników instytucji publicznych działających na rzecz 

ochrony zwierząt w mieście. 

 

Cel strategiczny 2 Zmniejszenie populacji bezdomnych kotów i psów i 
kotów wolno żyjących  

 

OPIS DZIAŁANIA 

Kolejny cel strategiczny zakłada działania na rzecz zmniejszenia populacji bezdomnych kotów i psów  

 i kotów wolno żyjących. Są to działania, po działaniach edukacyjno-prewencyjnych, o których mowa  

w celu strategicznym nr 1, które zajmują drugie miejsce w hierarchii interwencji publicznej.  Dążeniem 

Miasta Bielska-Białej jest, aby liczba bezdomnych kotów i psów i kotów wolno żyjących trafiających do 

Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt stale malała, ponieważ nie jest to jest miejsce 

optymalne dla zdrowia i dobrostanu zwierząt. Jednym z działań, które przyczynią się do realizacji tego 
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celu będzie objęcie jak największej liczby psów i kotów programem kastracji, aby zapobiec ich 

niekontrolowanemu rozmnażaniu. W pierwszej kolejności poddawane będą tym zabiegom zwierzęta 

przebywające w schronisku. 

Uzupełnieniem tych zadań będą regularnie prowadzone miejskie kampanie medialne, które promować 

będą implantację mikroczipem zwierząt właścicielskich, adopcję oraz odpowiedzialny  

i świadomy zakup zwierząt przez przyszłych właścicieli, w tym zachęcanie do kastracji zwierząt 

niehodowlanych. Planowana jest również promocja adopcji instytucjonalnych zwierząt bezdomnych. 

W tym zakresie Miasto Bielsko-Biała planuje pilotażowo przeprowadzić taką adopcję  

w kilku wybranych instytucjach i placówkach miejskich i promować to jako dobrą praktykę.  

Ponadto Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt wprowadzi własną ewidencję mikroczipów 

przebywających w schronisku oraz kotów wolno żyjących poddawanych zabiegom, co przyczyni się do 

większej kontroli nad populacją tych zwierząt.   

KIERUNKI DZIAŁANIA 

2.1 Stworzenie miejskiego programu kastracji psów i kotów, ze szczególnym uwzględnieniem 

zwierząt przebywających w schronisku i kotów wolno żyjących. 

2.2 Prowadzenie regularnych kampanii medialnych promujących implantację mikroczipem 

zwierząt właścicielskich, adopcję oraz odpowiedzialny i świadomy zakup zwierząt przez 

przyszłych właścicieli, w tym zachęcanie do kastracji zwierząt niehodowlanych. 

2.3 Promowanie adopcji instytucjonalnych na przykładzie dobrej praktyki adopcji zwierząt 

bezdomnych w miejskich instytucjach i placówkach. 

2.4 Prowadzenie ewidencji mikroczipów zwierząt przebywających w schronisku oraz kotów wolno 

żyjących poddawanych zabiegom.  

Mierniki realizacji celu: 

Lp. Nazwa miernika 
Stan na 

31.12.2021 r. 
Wartość 

docelowa 

1 
Liczba zwierząt objętym miejskim programem 
kastracji psów i kotów 

771 
Wzrost o min. 5% 

rok do roku 

 2 
Liczba zwierząt przebywających w Miejskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 

233 188 na koniec 2030 r. 

 
 3 

 

Liczba miejskich kampanii medialnych 
promujących adopcje, kastracje oraz implantacje 
mikroczipem zwierząt 

0 min. 1 raz na 2 lata 

 4 
Adopcje instytucjonalnych przez instytucje / 
placówki miejskie 

0 
5 ogółem w latach 

2022-2030 
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OCZEKIWANYMI REZULTATAMI INTERWENCJI PUBLICZNEJ ZAPLANOWANEJ W ZAKRESIE CELU STRATEGICZNEGO 2 SĄ: 

o wyższa dostępność informacji o dobrostanie zwierząt i prawie ochrony zwierząt 

o zmniejszenie populacji bezdomnych kotów i psów i kotów wolno żyjących, 

o zwiększenie liczby adopcji w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, 

o zwiększenie liczby odbiorów z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zagubionych 

zwierząt właścicielskich, 

o upowszechnienie wśród mieszkańców miasta wiedzy o konieczności kastracji zwierząt 

niehodowlanych oraz konieczności implantacji mikroczipem zwierząt właścicielskich. 

 

 

Cel strategiczny 3 
Wysoka jakość komunalnych usług świadczonych na 
rzecz bezdomnych kotów i psów i kotów wolno żyjących 
 

 

OPIS DZIAŁANIA 

Cel strategiczny 3 koncentruje się na zwiększeniu jakości świadczonych przez Miasto i jego jednostki 

usług na rzecz bezdomnych kotów i psów i kotów wolno żyjących. Działania objęte tym celem dotyczą 

przede wszystkim dalszej profesjonalizacji działalności Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Bielsku-Białej.  

Działanie polegające na standaryzacji świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w Miejskim Schronisku 

dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej będzie polegało na opracowaniu i wdrożeniu procedur 

postępowania zarówno z nowo przyjmowanymi zwierzętami jak i zwierzętami przebywającymi tam od 

dłuższego czasu. Planuje się wprowadzenie standardów świadczeń w szczególności dotyczących: 

zwierząt po wypadkach, profilaktyki okresowej czy zabiegów kastracji. 

Dzięki zatrudnieniu w schronisku behawiorysty, zwierzęta przebywające w schronisku otrzymają swój 

indywidualny profil behawiorystyczny (opisujący jego zachowanie, upodobania, predyspozycje, 

szczególne potrzeby), dzięki czemu osoby zainteresowane adopcją będą mogły wybrać zwierzę 

najbardziej odpowiadające warunkom, jakie może mu stworzyć osoba adoptująca. Powinno to 

skutkować zmniejszeniem liczby nietrafionych adopcji i ponownych powrotów zwierząt do schroniska.  

W miarę posiadanych środków Miasto planuje również modernizować obiekty schroniska, w tym  

w szczególności przeprowadzić jego termomodernizację oraz rozbudować go o pomieszczenia dla 

kotów, pomieszczenia dla lekarzy weterynarii i pomieszczenia do leczenia zwierząt. 
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W obszarze celu strategicznego 3 znalazły się również działania, które mają ułatwić funkcjonowanie  

w mieście społecznych opiekunów kotów wolno żyjących. Działalność społecznych opiekunów 

uzupełnia miejski system opieki nad zwierzętami i Miasto planuje w dalszym ciągu wspierać ich 

działanie m.in. poprzez wydawanie im bezpłatnej karmy dla kotów, a także stworzenie systemu 

wydawania imiennych dokumentów stwierdzających status społecznych opiekunów kotów wolno 

żyjących. Dzięki takiemu dokumentowi przewiduje się, że społeczni opiekunowie będą lepiej odbierani 

przez innych mieszkańców miasta, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, czy działkowców itp. 

Ostatni w tym celu kierunek działań dotyczy stworzenia nowej identyfikacji wizualnej Miejskiego 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, tak aby symbol graficzny schroniska jednoznacznie kojarzył się  

z tą właśnie jednostką miejską. 

KIERUNKI DZIAŁANIA 

3.1. Standaryzacja świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w Miejskim Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt (w szczególności dla zwierząt nowo przyjętych, po wypadkach, 

procedur opieki ponadnormatywnej, profilaktyki okresowej, wykonywania badań 

dodatkowych takich jak badania diagnostyczne, zabiegi, kastracje). 

3.2. Modernizacja budynków Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 

3.3. Rozbudowa pomieszczeń schroniska o pomieszczenia tzw. kociarni, pomieszczenia dla 

lekarzy weterynarii oraz pomieszczenia do leczenia zwierząt. 

3.4. Dążenie do nadawania zwierzętom przebywających w Miejskim Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt indywidualnych cech charakteru, m.in. poprzez indywidualne opisy 

zwierząt sporządzane przez behawiorystę. 

3.5. Weryfikacja i aktualizacja listy opiekunów oraz wydawanie imiennych dokumentów dla 

społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.  

3.6. Wspieranie rzeczowe społecznych opiekunów kotów wolno żyjących. 

3.7. Opracowanie nowej identyfikacji wizualnej Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Bielsku-Białej mającej na celu autonomizację wizerunku. 
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Mierniki realizacji celu: 

Lp. Nazwa miernika 
Stan na 
31.12.2021 r. 

Wartość 
pożądana 

1  

Ujednolicenie procedury dotyczącej koszyka 
świadczeń podstawowych dla zwierząt w Miejskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  
w Bielsku-Białej. 

0 1 

2  Ilość zmodernizowanych budynków dla zwierząt 0 9 

3  % śmiertelności kotów w schronisku  37,57% 

17,57% 
(zakładając 

przebudowę 
schroniska) 

4  
% liczby zwierząt przebywających w Miejskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt posiadających 
swój indywidualny profil behawioralny 

12,6% 75% 

5  
% liczby społecznych opiekunów kotów wolno 
żyjących objętych rejestrem po weryfikacji 

0 100% 

6  
Kwota środków przeznaczanych rokrocznie na zakup 
karmy dla kotów wolno żyjących 

15 000 zł 25 000 zł 

7  
Zmiana identyfikacji wizualnej Miejskiego Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt 

0 1 

 

OCZEKIWANYMI REZULTATAMI INTERWENCJI PUBLICZNEJ ZAPLANOWANEJ W ZAKRESIE CELU STRATEGICZNEGO 3 SĄ: 

o zmniejszenie śmiertelności zwierząt przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt 

o większa efektywność pracy społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; 
 

Cel strategiczny 4 Sprawna i efektywna współpraca międzysektorowa na 
rzecz opieki nad zwierzętami w mieście  

 

OPIS DZIAŁANIA 

Cel strategiczny 4 koncentruje się w szczególności wokół zagadnień związanych z wypracowaniem 

instrumentów współpracy międzysektorowej (JST, NGO, biznes i inne). Jak wykazano w części 

diagnostycznej dokumentu, w Mieście funkcjonuje rozbudowana sieć instytucji świadczących usługi na 

rzecz zwierząt zarówno bezdomnych, właścicielskich jak i wolno żyjących. Podmioty te odznaczają się 

dużą skutecznością i profesjonalizmem w działaniu, lecz często funkcjonują równolegle względem 

siebie, co utrudnia współpracę i koordynację prowadzonych działań z otoczeniem zewnętrznym. 

Wypracowanie takich mechanizmów sprzyjać będzie zwiększeniu skuteczności prowadzonych prac,  

a także docelowo przyczyniać się do obniżania kosztów realizowanych przedsięwzięć, dzięki 
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wykorzystaniu potencjału instytucjonalnego, rzeczowego i finansowego potencjalnych partnerów. 

Oprócz elementów koordynacji i współpracy, istotne będzie także powołanie przy Prezydencie Miasta 

Rady ds. Opieki nad Zwierzętami, której zadaniem będzie pełnienie roli doradczej, opiniującej oraz 

nadzorującej realizację zadań wynikających z Polityki. Ważne będzie również wdrożenie rozwiązań 

pozwalających na wykorzystanie potencjału wolontariuszy, a także struktur i instytucji miejskich  

(w tym Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej) oraz organizacji 

pozarządowych w zakresie dostępu do informacji o działaniach realizowanych przez poszczególne 

podmioty włączone w system. Kluczowe będzie także wypracowanie procedur sprzyjających 

pełniejszemu wykorzystaniu potencjału lokalnego, tkwiącego w publicznych i niepublicznych aktorach 

zaangażowanych we współpracę i świadczenie usług na rzecz zwierząt w Bielsku-Białej. 

KIERUNKI DZIAŁANIA 

4.1. Instytucjonalne włączenie strony społecznej - organizacji prozwierzęcych i grup nieformalnych 

w tworzenie i realizację miejskiej polityki na rzecz zwierząt, w szczególności poprzez powołanie 

przy Prezydencie Miasta Rady ds. Opieki nad Zwierzętami. 

4.2. Stworzenie ogólnomiejskiego katalogu świadczeń na rzecz zwierząt przez instytucje publiczne, 

organizacje prozwierzęce, grupy nieformalne.  

4.3. Promocja wolontariatu i zwiększenie jego roli w funkcjonowaniu Miejskiego Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt. 

Mierniki realizacji celu: 

Lp. Nazwa miernika 
Stan na 
31.12.2021 r. 

Wartość 
pożądana 

1  
Liczba organów doradczych ds. opieki nad 
zwierzętami działających przy Prezydencie Miasta  

0 1 

2  Stworzenie katalogu świadczeń na rzecz zwierząt  0 1 

3  
Liczba aktywnych wolontariuszy w Miejskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej 
 

29 
wzrost o 10% 

rocznie 

4  
Częstotliwość aktywizacji wolontariuszy w Miejskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej 

2 dni 
w tygodniu 

3 dni w 
tygodniu 

 

OCZEKIWANYMI REZULTATAMI INTERWENCJI PUBLICZNEJ ZAPLANOWANEJ W ZAKRESIE CELU STRATEGICZNEGO 4 SĄ: 

o osiągnięcie efektu synergii w działaniu międzysektorowym na rzecz opieki i ochrony zwierząt, 

o planowanie i podejmowanie działań przez Miasto na rzecz opieki i ochrony zwierząt w duchu 

partnerstwa ze stroną społeczną, 

o zwiększenie liczby wolontariuszy działających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt. 
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Cel strategiczny 5 
Zapewnienie dobrostanu zwierzętom dziko żyjącym 

 

OPIS DZIAŁANIA 

Cel strategiczny 5 poświęcony jest dobrostanowi zwierząt dziko żyjących w mieście. Pogłębiająca się 

urbanizacja sprawia, że stale zmniejszają się tereny stanowiące naturalne siedliska zwierzyny dziko 

żyjącej. Coraz częściej występują przypadki pojawienia się na terenach silnie zurbanizowanych zwierząt 

dzikich takich jak w szczególności dziki, sarny, jelenie. Ich pojawienie się na ulicach miast stanowi 

zagrożenie zarówno dla człowieka jak i ich zdrowia, ponieważ często są one przyczyną poważnych 

wypadków komunikacyjnych. 

Problem ten dostrzega samorząd Miasta Bielska-Białej i pomimo tego, że zagadnienie pomocy 

zwierzętom dzikim jest zagadnieniem trudnym pod względem prawnym to będzie zmierzał do 

stworzenia stabilnych ram finansowych dla opracowania systemu opieki nad chorymi zwierzętami 

dzikimi, tak aby każde zwierzę dzikie, które uległo wypadkowi komunikacyjnemu w Bielsku-Białej 

mogło otrzymać profesjonalną pomoc weterynaryjną oraz miało zapewnioną odpowiednią 

rehabilitację. 

Bielsko-Biała w obszarze przedmiotowego celu w perspektywie 2030 roku będzie realizowała swoje 

inwestycje komunalne zapewniając pełną ochronę siedlisk dzikiej zwierzyny, a swoje pozytywne 

doświadczenie w tym względzie będzie promować wśród inwestorów prywatnych. 

Ponadto Miasto planuje podjąć działania w celu rezygnacji z organizacji imprez masowych przy użyciu 

pirotechniki, a także lokalizować je z dala od siedlisk zwierząt dziko żyjących. 

Zagadnieniom dobrostanu zwierząt dziko żyjących poświęcony będzie również program edukacyjny 

realizowany przez lokalne organizacje pozarządowe miedzy innymi w  powstającym Centrum Edukacji 

Ekologicznej.  

 

KIERUNKI DZIAŁANIA 

5.1. Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz opieki nad chorymi zwierzętami dziko żyjącymi. 

5.2. Realizacja inwestycji komunalnych z zapewnieniem ochrony siedlisk zwierząt dziko żyjących. 
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5.3. Promocja dobrych praktyk wśród inwestorów w zakresie ochrony siedlisk zwierząt dziko 

żyjących przy realizowanych inwestycjach. 

5.4. Organizacja imprez masowych bez użycia pirotechniki oraz z dala od siedlisk zwierząt dziko 

żyjących. 

5.5. Edukacja mieszkańców miasta o dobrostanie zwierząt dziko żyjących w ramach działalności 

lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się tematem.  

 

Mierniki realizacji celu: 

Lp. Nazwa miernika 
Stan na 

31.12.2021 r. 
Wartość pożądana 

1  

Działania prewencyjne zmierzające do 
ograniczenia uciążliwości związanych z dzikimi 
zwierzętami bytującymi na terenie Miasta 
Bielska-Białej 

0 min. 1 rocznie 

2  
Liczba działań promujących dobre praktyki w 
zakresie ochrony dobrostanu i siedlisk zwierząt 
dziko żyjących przy realizowanych inwestycjach 

0 min. 1 rocznie 

3  

Program edukacyjny o dobrostanie zwierząt 
dziko żyjących realizowany także w Centrum 
Edukacji Ekologicznej orgaznizowany przez 
Organizacje pozarządowe 

0 1 

4  
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w 
sprawie użycia fajerwerków i zapobiegania ich 
skutkom.  

0 min. 1 rocznie 

 

 

OCZEKIWANYMI REZULTATAMI INTERWENCJI PUBLICZNEJ ZAPLANOWANEJ W ZAKRESIE CELU STRATEGICZNEGO 5 SĄ: 

o Stworzenie systemu ratowania zdrowia zwierząt dziko żyjących, 

o Realizacja inwestycji komunalnych przy zachowaniu ochrony siedlisk zwierząt dziko żyjących, 

o Zwiększenie świadomości mieszkańców miasta o dobrostanie zwierząt dziko żyjących. 
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6 Zarządzanie, monitoring i ewaluacja  

Za wdrażanie zapisów Polityki odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Bielska-Białej poprzez Wydziały 

Urzędu Miejskiego i jednostki miejskie, w tym w szczególności Wydziału Gospodarki Miejskiej.  

Realizacja wytyczonych w dokumencie kierunków działania wymagać będzie ścisłej współpracy  

z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy, w tym w szczególności Miejskim Schroniskiem dla 

Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, powstającym Centrum Edukacji Ekologicznej, instytucjami 

powiatowymi, organizacjami trzeciego sektora działającymi na terenie gminy oraz lokalnymi liderami. 

Za koordynację współpracy odpowiadał będzie Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej. Wydział odpowiedzialny będzie także za wdrażanie i realizację procedur monitoringu 

i ewaluacji Polityki.  

W ramach prowadzonego monitoringu wdrażania założeń Polityki, Wydział Gospodarki Miejskiej 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej corocznie będzie przygotowywał w ramach opracowywania 

Raportu o Stanie Miasta, sprawozdanie o stanie realizacji celów Polityki i zrealizowanych 

przedsięwzięć, poniesionych wydatkach budżetowych i pozyskanych środkach zewnętrznych na 

realizację zadań wraz z opisem poziomu realizacji wskaźników przedstawionych w rozdziale „Wskaźniki 

realizacji”.  

W ramach ewaluacji Polityki, czyli oceny jakościowej wprowadzanych zmian związanych z realizacją 

przyjętych w Polityce celów i kierunków działań, przewiduje się realizację badania ewaluacyjnego  

on-going, które zostanie przeprowadzone w połowie okresu realizacji Polityki ok. 2026 r. oraz ex-post 

przeprowadzonego w ostatnim półroczu realizacji Polityki w 2030 r.  

Ewaluacja zrealizowana zostanie w formie spotkania konsultacyjno-warsztatowego, w którym udział 

wezmą przedstawiciele wszystkich głównych interesariuszy Polityki, w tym w szczególności instytucji 

podlegających lokalnemu samorządowi: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  

w Bielsku-Białej, Straż Miejska, a także organizacje pozarządowe związane z realizacją działań na rzecz 

opieki nad zwierzętami w Mieście Bielsko-Biała.  

W trakcie spotkania konsultacyjno-warsztatowego omówiony zostanie postęp realizacji założeń 

Polityki wraz z poziomem osiągniętych wskaźników monitoringu, poddana ocenie zostanie skuteczność 

realizacji poszczególnych celów, ich trafność oraz efektywność. Ewaluacja (szczególnie on-going) ma 

na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób założenia i cele przekładane są na realne 

działania oraz wskazanie konieczności dokonania korekt (aktualizacji). 
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Wynikiem spotkania konsultacyjno-warsztatowego będzie szczegółowe sprawozdanie zawierające 

podsumowanie zestawień wyników uzyskanych w ramach monitoringu wraz z oceną poziomu realizacji 

poszczególnych celów strategicznych oraz kierunków działań. Wyniki monitoringu i ewaluacji Polityki, 

staną się podstawą do wprowadzania ewentualnych zmian w Polityce. 

Raporty ewaluacyjne przekazane zostaną Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wraz z rekomendacjami 

dotyczącymi korekt w Polityce, jej aktualizacji lub uzupełnienia. 

7. Ramy Finansowe 

Prezentowany dokument określa podstawowe cele i kierunki działań Miasta Bielska-Białej w zakresie 

opieki nad zwierzętami na lata 2022-2030. Przed samorządem stoi więc perspektywa zabezpieczenia 

oraz pozyskiwania odpowiednich środków finansowych na realizację zaplanowanych w dokumencie 

przedsięwzięć, zmierzających do urzeczywistnienia wypracowanej w trakcie prac wizji. Uzupełnieniem 

wymienionych poniżej źródeł finansowania Polityki mogą być także środki będące w dyspozycji 

organizacji pozarządowych, a także środki prywatne wykorzystywane do współfinansowania projektów 

realizowanych w ramach programów operacyjnych lub formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Wobec powyższego podstawowymi źródłami finansowania przedsięwzięć przewidzianych  

w dokumencie mogą być: 

• środki własne Miasta Bielska-Białej, 

• środki z budżetu województwa śląskiego, 

• środki budżetu państwa oraz ministerstw właściwych ds. zwierząt i podległych im 

instytucji, 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, 

• Krajowe Programy Operacyjne, 

• środki z budżetu Unii Europejskiej, 

• dotacje i granty zewnętrzne, 

• darowizny i inne formy ofiarności publicznej, 

• środki własne organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację usług związanych 

z opieką nad zwierzętami, 

• inne środki publiczne. 
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