PROTOKÓŁ nr 5
z posiedzenia Rady Społecznej
przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
w dniu 14.09.2016 r.
Miejsce: Biuro Ochrony Środowiska
UCZESTNICY SPOTKANIA:
1. Karolina Malczyk – Współprzewodnicząca Rady
2. Elżbieta Chromińska - Członek Rady
3. Agnieszka Kańska – Członek Rady
4. Paweł Lisicki - Członek Rady
5. Joanna Polus - Członek Rady
6. Grzegorz Sandomierski - Członek Rady
7. Grażyna Sienkiewicz – Członek Rady
8. Henryk Strzelczyk – Członek Rady
9. Jadwiga Więcek – Członek Rady
10. Emilia Szwonder – Sekretarz Rady
GOŚĆ:
lek. wet. Sławomir Trzciński – p.o. Kierownika Ambulatorium w Schronisku
PRZEBIEG SPOTKANIA:
1. Omówiono kwestie zgłoszone przez wolontariuszy od ostatniej Rady, w tym przez
p. Wandę Kułakowską:
a) liczne uwagi do opieki weterynaryjnej dot. m.in. diagnostyki, sposobu i przebiegu leczenia,
eutanazji, profilaktyki przeciw pasożytom. S. Trzciński nie zgodził się z zarzutami
kierowanymi pod adresem lekarzy. Strona Społeczna Rady przedstawiła swoje propozycje –
załącznik nr 1.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji P. Lisicki zaproponował przeprowadzenie audytu
w ww. zakresie przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.
b) Sprawa żywienia psów. Obecni zgodzili się z tym, że w Schronisku karma jest coraz lepszej
jakości. Natomiast problem stanowi dokarmianie psów (przez niektórych wolontariuszy
i osoby odwiedzające) ponad ich dzienne zapotrzebowanie, które powoduje biegunki
i wymioty, a w niektórych przypadkach kończy się skrętem żołądka i śmiercią. Ma to
miejsce szczególnie w weekendy. Dokarmianie jest zabronione i nie powinno mieć miejsca.
O zakazie karmienia/dokarmiania informują tablice informacyjne rozmieszczone na terenie
całego Schroniska. Informuje o tym również Regulamin wolontariatu. Pomimo tego nadal
zdarzają się takie incydenty. Zaproponowano rozważenie innego oznakowania. Uczestnicy
spotkania doszli jednak do wniosku, że najlepsza będzie forma bezpośredniej komunikacji
oraz współdziałania wolontariuszy i pracowników Schroniska w zakresie egzekwowania
tego zakazu.
c) planowane zmiany dot. opieki nad psami w geriatrii. H. Strzelczyk stanowczo zaprzeczył
doniesieniom o likwidacji geriatrii. Wg. oceny dokonanej przez lekarzy weterynarii, na
oddziale geriatrycznym spośród obecnie przebywających tam zwierząt, powinno pozostać
27 psów, których stan zdrowia, wiek oraz brak samodzielności kwalifikuje je jako
pacjentów geriatrycznych. Pozostałe przebywające tam zwierzęta są na tyle samodzielne,
że z powodzeniem mogą przebywać w ogrzewanych pawilonach dla zwierząt. Podobnie jak

to ma miejsce w Pawilonie 1. Wg opinii p.o. Dyrektora warunki w pawilonach są dla nich
lepsze choćby dlatego, że w pawilonie jest ogrzewanie podłogowe, a w oddziale
geriatrycznym podłoga jest nie ogrzewana. Do pawilonów przeniesione zostaną psy, których
stan na to pozwala, w pełni samodzielne, które jedynie muszą codziennie otrzymywać leki
i z powodzeniem może tą czynność wykonać każdy opiekun zwierząt. Dzięki temu
zabiegowi, opiekunka z oddziału geriatrycznego będzie mogła poświęcić więcej czasu
faktycznym pacjentom geriatrycznym i skupić się wyłącznie na nich.
2.

H. Strzelczyk przedstawił:
a) zarządzenie nr 13/2016 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji pracy zespołu ambulatorium i sekcji
opiekunów zwierząt, organizacji leczenia zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Warszawie (załącznik nr 2). Wprowadzono nową zasadę organizacji pracy lekarzy w tym,
tzw. prowadzących oraz nową zespołową organizację pracy opiekunów zwierząt.
Członkowie Rady zapoznani zostali z nowym grafikiem pracy lekarzy i opiekunów. Obecnie
potrzebny jest czas na wdrożenie tych zmian;
b) wzory Ankiet przedadopcyjnych dla psów i kotów (załącznik nr 3 i 4);
c) informację o planowanym przemieszczeniu na zimę niektórych psów (w dobrej kondycji
i mających odpowiednią okrywę włosową) z pawilonów do boksów zewnętrznych, tak aby
zapewnić miejsce dla zwierząt potrzebujących ogrzewanych boksów.

3.

W związku z rezygnacją P. Szczepańskiego z członkostwa w Radzie, zgodnie z zarządzeniem
nr 18/2015 na miejsce to powołana powinna zostać nowa osoba. Miejsce w Radzie zostanie
zaproponowane jednej z 2 kolejnych osób, z listy wyłonionej w wyborach do Rady.

4.

Ustalenia:
a) Schronisko przekaże do Biura Ochrony Środowiska statystyki z ostatniego pół roku dotyczące
zidentyfikowanych przypadków biegunki u psów, które wystąpiły po weekendzie.
b) S. Trzciński przekaże Radzie protokół i zdjęcia z sekcji zwłok psa Romusia, który został
znaleziony martwy 11.09.br. Przyczyną śmierci był skręt żołądka.
c) Wolontariusze i Schronisko przygotują wspólnie konkretne przykłady leczenia zwierząt, które
poddane zostaną audytowi.
d) Opracowany zostanie raport z działalności Rady w tej kadencji.
e) W listopadzie wolontariusze powinni rozpocząć procedurę wyboru swoich przedstawicieli
na kolejną kadencję Rady.

Do końca kadencji planowane są jeszcze 2 spotkania, następne spotkanie odbędzie się w dniu
19.10.2016 o godz. 8.30.
Treść protokołu zaakceptowali wszyscy obecni członkowie Rady (lista obecności dostępna
u sekretarza).
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: Emilia Szwonder
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