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Straż dla Zwierząt w Polsce 

Okręg w Warszawie 

Zarząd Główny 

ul. Puławska 7/9 

02-515 Warszawa 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności Straży dla Zwierząt w Polsce  

za rok 2008 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Straż dla Zwierząt” jest organizacją pro-zwierzęcą, pozarządową 

działającą na terenie Polski. Nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się 

jedynie z darowizn i datków od osób prywatnych i firm. Zarejestrowana jest w: 

- w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000248947 

- o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 9521985316  

- i numerze REGON 140393347. 
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Organizacja Pożytku Publicznego: 

Straż dla Zwierząt od 2007 roku ma przyznany status OPP, czyli organizacji pożytku 

publicznego i można na nią przeznaczać swój 1% podatku. Dzięki przekazanym 

darowiznom z 1% udało się zaopatrzyć  w 2008r. wszystkie działające Okręgi Straży w 

niezbędny sprzęt do ratowania zwierząt (klatki, transportery, chwytaki itp.) 

 
 

Kadra: 

Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 7/9: 

1. Komendant Główny Straży dla Zwierząt - Mateusz Jakub Janda  

2. Z-ca Komendanta Głównego Małgorzata Daria Majewska  

3. Z-ca Komendanta Głównego - Zdzisław Małysz  

4. Sekretarz Generalny - Anna Maria Niemczyn  

5. Skarbnik - Robert Andrzej Czyżewski  

6. Członek Zarządu Głównego - Małgorzata Maria Eysmont  

7. Członek Zarządu Głównego - Grażyna Ida Korolczuk  

8. Członek Zarządu Głównego - Agnieszka Halina Rutkowska  

 
Komisja Rewizyjna: 

1. Joanna Kamieniecka - Przewodnicząca  

2. Monika Jary - V-ce Przewodnicząca  

3. Liliana Brodzińska-Kwiek - Sekretarz  

4. Marta Augustyniak - Członek  

 
Główny Sąd Koleżeński: 

1. Mirosław Magnucki - Przewodniczacy  

2. Andrzej Kucharski - V-ce Przewodniczący  

3. Sylwester Janda - Sekretarz  

4. Ewa Voellnagel - Członek  

5. Sylwia Marecka - Członek  

 
Rzecznik Prasowy: 
      1.   Zbigniew Gruda 
 
 

mailto:m.janda@strazdlazwierzat.com.pl
mailto:m.majewska@strazdlazwierzat.com.pl
mailto:z.malysz@strazdlazwierzat.com.pl
mailto:a.niemczyn@strazdlazwierzat.com.pl
mailto:r.czyzewski@strazdlazwierzat.com.pl
mailto:m.eysmont@strazdlazwierzat.com.pl
mailto:g.korolczuk@strazdlazwierzat.com.pl
mailto:a.rutkowska@strazdlazwierzat.com.pl
mailto:z.gruda@strazdlazwierzat.com.pl
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Jednostki terenowe: 
 

Okręg w Lublinie 
20-246 Lublin, ul. Niepodległości 7A/4 

tel/fax.(081) 747 54 27 
lublin@strazdlazwierzat.com.pl 

 
Okręg w Łodzi 

tel.0 784 632 654 
e-mail: biuro@strazdlazwierzat.lodz.pl 

 
Okręg w Wałbrzychu 

Tel. 0 787 546 871 
 

Okręg we Wrocławiu 
ul. Oleśnicka 21/6 
50-320 Wrocław 

Tel.: (+48) 0605 78 22 14  
E-mail: biuro@strazdlazwierzat.wroclaw.pl 

 
Okręg Trójmieski 

(tymczasowo zawieszony w działalności) 
 

 

Działalność międzynarodowa: 

Od maja 2007 r. Straż dla Zwierząt jest członkiem międzynarodowej organizacji World 

Society for the Protection of Animals (WSPA), dla której priorytetem jest dobro 

zwierząt, a wszelkie podejmowane przez nią działania są na nie ukierunkowane. 

Członkowie WSPA to organizacje prozwierzęce pochodzące z całego świata, które we 

wspólnym działaniu i pracy widzą możliwość zrealizowania swojego celu – polepszenia 

warunków życia zwierząt, poszanowania ich praw oraz pokojowego współistnienia z 

człowiekiem na jednej planecie, którą jest Ziemia. 

Od 3 marca 2008r. Straż dla Zwierząt uzyskała członkostwo w RSPCA (The Royal 

Society for the Prevention of Cruelty to Animals) – znanej na całym świecie organizacji 

zwalczającej wszelkie przejawy znęcania się nad zwierzętami i szerzącej humanitarną 

edukację wśród społeczeństwa.  

Dnia 09 lipca 2008 roku w siedzibie głównej Straży dla Zwierząt w Warszawie miało 

miejsce spotkanie Komendanta Głównego SdZ, Mateusza Jakuba Jandy z 

przedstawicielami organizacji charytatywnej Dogs Trust z Wielkiej Brytanii. 

mailto:lublin@strazdlazwierzat.com.pl
mailto:biuro@strazdlazwierzat.lodz.pl
mailto:biuro@strazdlazwierzat.wroclaw.pl
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Zaowocowało to nawiązaniem stałego kontaktu Straży dla Zwierząt z organizacją Dogs 

Trust. 

Cele statutowe: 

1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, 

objęcia ochroną i otoczenia opieką. 

2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. 

3) Działanie na rzecz ochrony środowiska. 

4) Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich 

obronie i niesienie im pomocy 

5) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.  

Stowarzyszenie realizuje cele główne poprzez: 

1)  Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do 

których upoważnia obowiązujące prawo.  

2)  Inicjowanie wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi działań 

mających polepszyć egzekwowanie prawa dotyczącego zwierząt oraz rozwój Straży dla 

Zwierząt. 

3)  Wspólnie z Policją, Strażą Miejską oraz Izbą Celną w ujawnianiu i ściganiu sprawców 

przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom. 

4)  Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli 

dobrostanu zwierząt i przestrzegania przepisów i rozporządzeń ustawy o ochronie 

zwierząt. 

5)  Kontrolę dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu i 

transporcie. 

6)  Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do 

wykrycia i   ukarania sprawców. 

7)  Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi. 

8)  Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt. 
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9)  Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych 

tematów związanych z realizacją przepisów ustawy o ochronie zwierząt przez 

Inspektorat Straży dla Zwierząt. 

10) Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw 

zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych. 

11) Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych 

zwierząt. 

12) Organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt. 

13) Tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie we własnym zakresie 

oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich 

w formie zleconej. 

14) Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt. 

15) Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony 

zwierząt. 

16) Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt. 

17) Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania 

dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt. 

18) Propagowanie i organizowanie szkoleń dla Inspektorów Straży dla Zwierząt. 

 

Uprawnienia Straży dla Zwierząt: 

1. Inspektor Straży dla Zwierząt ma prawo współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi 

i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o 

ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz przepisach wykonawczych do ustawy. 

2. Inspektor Straży dla Zwierząt ma prawo wykonywać prawa pokrzywdzonego tj. uczestniczyć w 

postępowaniach przygotowawczych oraz występować przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy 

lub powód cywilny, a przed kolegium ds. wykroczeń jako oskarżyciel publiczny. 

3. Inspektor Straży dla Zwierząt może składać wniosek o odebranie zwierzęcia na okres czasowy 

w przypadku gdy zwierzę jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane. 

4. Inspektor Straży dla Zwierząt w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie 

zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, może odebrać mu 

zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

5. Inspektor Straży dla Zwierząt w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu 

zakończenia cierpień zwierzęcia ma prawo twierdzić potrzebę jego uśmiercenia. Inspektor ma 
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bezwzględny obowiązek we wszystkich swoich działaniach, kierować się zasadami wynikającymi 

z postanowień statutu Straży dla Zwierząt. 

 

Pomoc dla innych organizacji: 

Straż dla Zwierząt wspiera w ramach swoich możliwości ponad 170 karmicieli 

dokarmiających zwierzęta bezpańskie oraz wybrane organizacje pomagające 

zwierzętom. Wydawana jest dla nich zarówno mokra, jak i sucha karma, a także 

wybrane dary rzeczowe (np. leki, legowiska, miski itp.).  

 

Wolontariat: 

W Straży dla Zwierząt na terenie okręgu warszawskiego działa ponad 214 

wolontariuszy. Są to ludzie przeważnie młodzi, ale także osoby w średnim wieku, które 

niosą bezinteresowną pomoc przebywającym pod opieką Straży zwierzętom. Pełnią 

przy nich 24 godzinne dyżury 7 dni w tygodniu - lecząc, opatrując rany, socjalizując, 

wychodząc na spacery z psami, starając się o znalezienie nowych domów dla zwierząt ze 

schroniska. 

DOTACJE I INNE: 
 
Straż dla Zwierząt uzyskała pomoc w formie dotacji na łączną kwotę 116.013,00 
złotych: 
 

 Miasto Stołeczne Warszawa – 73.100,00 zł 
Kwota ta została wydana na zadanie publiczne „Ochrona zwierząt bezdomnych i 
wolnożyjących” 
 Zadanie 1. – „sterylizacja i kastracja”, wysterylizowaliśmy i 

wykastrowaliśmy 316 kotów i psów  - łączna kwota za wykonane zabiegi 
– 41.322,61 zł 

 Zadanie 2. – „leczenie”, ogólnie pomogliśmy 473 zwierzętom – łączna 
kwota wydatkowana 26.857,00 zł 

 Zadanie 3 – „dokarmianie” – wykonaliśmy z własnych środków 
finansowych 

 Zadanie 4 – „polepszenie warunków” – zakupiliśmy klatki transportowe, 
wystawowe, legowiska - łączna kwota wydatkowana 4.920,39 zł 
 

 RSPCA – 42.913,00 zł 
 Za całość kwoty został zakupiony samochód ciężarowy do transportu 

zwierząt 
 1% podatku OPP  - 93.826,53 zł 

 Zakupiono samochód marki Lublin,  
 Sprzęt do interwencji,  
 Wydatkowano na leczenie  
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 Sterylizacje i kastracje 
 Zakupiono karmę 
 Wydatkowano na utrzymanie zwierząt z interwencji 

 
 Nawiązki – 1.600 zł – kwota została przesunięta do wydatkowania w roku 2009 

 
 Zbiórki – zebrano w skarbony stacjonarne kwotę – 33.024,51 zł 

 Zakupiono sprzęt 
 Zakupiono karmę 
 Wydatkowano na leczenie zwierząt 

 

 

Inspektorat i interwencje: 

W 2008 roku inspektorzy SdZ przeprowadzili ponad 722 interwencji dotyczących 

niehumanitarnego traktowania zwierząt na terenie województwa mazowieckiego i 

pozostałych województw. Interwencje te dotyczyły zarówno zwierząt domowych, 

gospodarskich, dzikich jak i egzotycznych. W interwencjach tych brali czynni udział 

inspektorzy z 6 różnych jednostek interwencyjnych. Łącznie na terenie Polski działa 56 

Strażników, w tym 25 w Warszawie. Specjalnie dla kandydatów na inspektorów 

przeprowadzane były szkolenia dotyczące znajomości ustawy o ochronie zwierząt, 

właściwego postępowania ze zwierzętami, zachowania się podczas interwencji, 

współpracy ze służbami porządkowymi oraz z dobrostanu zwierząt. 

Inspektorzy SdZ z Wrocławia doprowadzili m.in. do zamknięcia schroniska w 

miejscowości Ligota. W dniu 14.11.2008r. Straż dla Zwierząt z Okręgu Warszawskiego 

podjęła interwencję w miejscowości Czersk koło Góry Kalwarii, w celu odebrania 

wyjątkowo zaniedbanych 6 koni. Właściciel zwierząt obecnie przebywa na 

przymusowym leczeniu w szpitalu psychiatrycznym. Straż dla Zwierząt działa także we 

współpracy z Najwyższym Wymiarem Sprawiedliwości, czego przykładem może być 

interwencja w miejscowości Kaski. Na podstawie wyroku sądowego odebrano tam 

zwierzęta gospodarcze. Sąd rejonowy w Żyrardowie orzekł przepadek zwierząt: siedmiu 

jałówek, trzech opasów oraz 12 psów. Z kolei jednostka terenowa w Lublinie uratowała 

ok. 60 świń, 38 koni, kozła i parę psów w miejscowości Lubartów, gdzie to od wielu lat 

władze nie były w stanie poradzić sobie z okrutnym właścicielem gospodarstwa, 

pozwalając by zwierzęta padały z głodu i wycieńczenia. Jest to zaledwie kilka 

interwencji podjętych przez Straż dla Zwierząt w Polsce, które swój finał znalazły w 

sądzie. 
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Edukacja humanitarna: 

Straż dla Zwierząt czynnie uczestniczy w edukacji społeczeństwa odnośnie praw 

zwierząt i ich humanitarnego traktowania. Prowadzimy szereg projektów skierowanych 

do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w kwestii:    

 

 norm prawnych regulujących postępowanie człowieka względem zwierząt  

 właściwego postępowania w przypadku stwierdzenia znęcania się nad 

zwierzętami  

 profilaktyki i pierwszej pomocy w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia 

zwierząt  

 właściwego postępowania ze zwierzętami dzikimi  

 właściwego postępowania ze zwierzętami bezpańskimi  

 prezentacji dokonań i zakresu działań organizacji międzynarodowych  

 pokazu sprzętu przeznaczonego do profesjonalnych interwencji  

 propagowania idei ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ!  

 

Straż prowadzi zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych,  gimnazjalnych i średnich 

oraz czynnie uczestniczy w sympozjach naukowych oraz panelach dyskusyjnych 

odnośnie ochrony praw zwierząt i sposobach zapobiegania okrucieństwu wobec 

zwierząt.  Zapraszana jest wielokrotnie przez Dyrektorów szkół oraz Urzędników 

Państwowych do prowadzenia serii pogadanek o tematyce pro-zwierzęcej w 

placówkach edukacyjnych. Prowadziliśmy również szkolenia dla Straży Miejskiej, Policji  

Referatu Ochrony Środowiska na terenie gminy Brwinów. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi: 

- OTOZ Animals 

- Viva! Akcja dla Zwierząt 

- Fundacja Emir 

- Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami Domowymi. 
 
 


