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obejmują kampanie społeczne i informacyjne oraz bezpośrednią pomoc zwierzętom w schroniskach i innych placówkach niosących pomoc.
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PodsumoWanie roku 2016

Aktywiści działający na rzecz 
praw zwierząt od lutego 
do sierpnia 2016 roku 
dokumentowali rozładunek 

zwierząt z ciężarówek na terenie 
jednej z rzeźni w woj. zachodnio-
pomorskim. Na licznych nagraniach 
udokumentowano okrucieństwo 
i przemoc pracowników rzeźni wo-
bec świń i krów oraz nieprawidłowo-
ści związane z transportem zwierząt. 
Wszystkie nagrania drastycznych 
praktyk wobec zwierząt pochodzą 
z jednego miejsca – rzeźni należącej 
do spółdzielni Agrofirma Witkowo. 
Spółdzielnia ta zajmuje się hodowlą 
zwierząt na mięso, mleko i jaja oraz 
prowadzi rzeźnię i fermę futrzarską. 

Brutalne traktowanie zwierząt 
nie było incydentalne, a wręcz po-
wtarzało się każdego dnia prowadzo-
nej przez aktywistów obserwacji. 
Aktywiści Basty! i Vivy! w rzeźni 
Agrofirmy zarejestrowali m.in.:
•�kopanie i bicie zwierząt we wrażli-

we części ciała, np. głowę,

•�ciągnięcie za uszy,
•�uderzanie zwierząt młotkiem, 

pałką i tatuownicą kolcową,
•�używanie w niedozwolony sposób 

poganiacza elektrycznego,
•�wprowadzanie do rzeźni zwierząt 

rannych i z poważnymi kontuzja-
mi nóg,

•�dopuszczenie do tratowania osła-
bionych, leżących świń przez inne 
zwierzęta.

Na podstawie nagrań wideo zebra-
nych w czasie śledztwa Fundacja 
Międzynarodowy Ruch na Rzecz 
Zwierząt Viva! złożyła zawiadomie-
nie o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa znęcania się nad zwierzęta-
mi przez pracowników rzeźni. 

Organizacje ochrony zwierząt alar-
mują od lat – nadzór nad produkcją 
towarów pochodzenia zwierzęcego 
jest niewystarczający. Niewyszkoleni 
pracownicy znęcają się nad zwierzę-
tami, które nie chcą bądź nie mają 
siły iść. Załadunek i rozładunek zwie-

rząt jest newralgicznym momentem 
procesu hodowli i uboju. Zwierzęta, 
które spędziły całe życie na fermie, 
nie chcą wchodzić do ciężarówek 
i z nich schodzić – problemy potęgu-
ją: hałas, nadmierne stłoczenie, zbyt 
strome i śliskie rampy oraz przede 
wszystkim zniecierpliwienie i brutal-
ność pracowników.

Aktywiści udokumentowali, że zwie-
rzęta są transportowane starymi 
pojazdami o niezabezpieczonych ram-
pach, z których zsuwają się i ranią, 
próbując zejść. 
– Podobne sytuacje dokumentowali-
śmy w dotychczasowych śledztwach 
dotyczących transportu zwierząt 
czy obrotu zwierzętami na targach 
– przypomina Cezary Wyszyński, 
prezes Fundacji Viva! – Nadzór nad 
dobrostanem zwierząt jest niemożli-
wy do realizacji w sytuacji, w której 
tnie się koszty, bo konsument doma-
ga się dużych ilości taniego mięsa 
– dodaje.

Zgromadzone materiały odbiły się 
szerokim echem w mediach. Zaowo-
cowały ponad 40 publikacjami w naj-
większych gazetach oraz wieloma 
audycjami radiowymi. Dzięki stacji 
telewizyjnej TVN informacja o naszej 
akcji dotarła do około 10 mln Pola-
ków! 

Zwierzęta hodowane na mięso 
traktowane są jako zwierzęta drugiej 

kategorii. Żyją i umierają poza zasię-
giem oczu konsumentów. Przy braku 
zainteresowania organów nadzorują-
cych są traktowane jak rzeczy – bite, 
kopane, czasami celowo potwornie 
katowane. Nikt nie liczy się z ich 
cierpieniem, a dowody przestępstw 
znikają w przemysłowych mielar-
kach – w gotowym i zapakowanym 
produkcie nie widać, że zwierzę było 
przed śmiercią katowane.

– Jedynym pewnym sposobem 
na nieprzyczynianie się do cierpienia 
zwierząt jest bojkotowanie pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego 
– podkreśla Łukasz Musiał z Basty! 
– Szczególnie w sytuacji, w której 
dobrostan zwierząt nie leży w in-
teresie pracowników ani właścicieli 
ubojni – dodaje.
Osoby, które chcą wypróbować dietę 
bezmięsną, zachęcamy do przystąpie-
nia do programu Zostań Wege na 30 
dni http://www.zostanwege.pl/
zostan-wege-na-30-dni

Śledztwo w rzeźni 
w witkowie
bicie po głowie młotkiem, rażenie prądem 
we wrażliwe miejsca, przepędzanie 
zwierząt z poważnymi urazami nóg – 
to tylko niektóre z obrazów znęcania 
się nad zwierzętami wykonanych 
przez aktywistów basty! i vivy! 
w jednej z polskich ubojni. inicjatywa 
na rzecz zwierząt basta! i fundacja 
międzynarodowy ruch na rzecz 
zwierząt viva! opublikowały właśnie 
efekty swojego wielomiesięcznego 
śledztwa w wideoraporcie „rzeźnia 
w witkowie”
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Fundacja już od czterech lat prowadzi 
rewolucyjną akcję Zostań Wege na 30 
dni. Jej wyjątkowość polega na tym, 
że uczestnicy (do dzisiaj już ponad 75 tys. 
osób!) nie poprzestają na samej deklaracji 
wypróbowania diety wegetariańskiej, lecz 
dzięki rejestracji za pomocą adresu e-mailo-
wego otrzymują codziennie motywujące 
wiadomości. W każdej z nich znajdują 
się przepisy, informacje żywieniowe oraz 
ciekawostki o zwierzętach. Doszliśmy 
do wniosku, że czas wykorzystać telefony 
komórkowe, żeby dotrzeć do jeszcze więk-
szej liczby osób!

Uczestnicy naszej akcji potwierdzają tezę, 
że wegetarianizmu obawiają się osoby, 
które nigdy go nie wypróbowały. Program 
pomaga, dostarczając kompletnych 
informacji potrzebnych do wypróbowa-
nia diety wegetariańskiej przez miesiąc. 
Dzięki niemu wyeliminowanie z diety 
produktów zwierzęcych jest bardzo 
proste. Ostatniego dnia akcji zadajemy 
uczestnikom pytanie, czy chcą zostać przy 
diecie wegetariańskiej na dłużej. Ponad 
76% z nich odpowiada twierdząco!

Zostań Wege na 30 dni to jedno z naj-
skuteczniejszych narzędzi do zachęcania 
ludzi do wypróbowania diety wegetariań-

skiej. Pokazy filmów, ulotki, happeningi 
– wszystkie te aktywności są ważne 
i Fundacja Viva! je prowadzi, jednak 
program ma ogromną przewagę: pozwala 
nam mierzyć skuteczność promocji diety, 
sprawdzać, co dla osób przechodzących 
na wegetarianizm jest najważniejsze, 
co najbardziej zachęca, a co jest najwięk-
sza barierą. Dlatego od dłuższego czasu 
– jeśli chodzi o działania propagujące 
wegetarianizm – skupiamy się głównie 
właśnie na udoskonalaniu tego programu.

Został on opracowany i nazwany w taki 
sposób, żeby „miękko” zachęcał osoby 
odżywiające się tradycyjnie do wypróbo-
wania diety bez produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Stąd okres 30 dni – nawet 
najmniej postępowi lekarze (których nadal 
niestety jest wielu) nie zakwestionują 
możliwości obycia się bez mięsa przez 
miesiąc. Użyte w nazwie określenie 
„wege” jest szersze i łatwiejsze do zaakcep-
towania niż „wegetarianizm” czy „wega-
nizm” – nie ustawia poprzeczki za wyso-
ko już na samym wejściu do programu. 
Statystyki pokazują, że większość osób 
decyduje się na pozostanie przy diecie za-
wartej w programie (de facto wegańskiej) 
nawet po jego zakończeniu! To działa!

Teraz czas na aplikację! Wiele osób coraz 
rzadziej korzysta z e-maila i komputera. 
Zamiast tego używają prawie przez całą 
dobę telefonu komórkowego. Dotyczy 
to szczególnie młodszych – a do ta-
kich chcemy również docierać – nigdy 
nie rozstają się z telefonem. Czy to nam 
się podoba czy nie, łatwiej będzie trafić 
do młodzieży przez aplikację niż dzięki 
książkom czy filmom. Apkę reklamujemy 
tak jak dotychczasowy program, który 
okazał się sukcesem – poprzez grafiki 
i filmy zamieszczane w serwisach społecz-
nościowych.

Aplikacja codziennie, o wybranej przez 
użytkownika godzinie, wyświetla 
motywujące powiadomienia. Podobnie 
jak w dotychczasowej, e-mailowej wersji 
wiadomości zawierają: przykładowe jadło-
spisy, informacje o odżywianiu, cieka-
wostki o zwierzętach, porady i wskazów-
ki dla początkujących. W apce jest dostęp 
do archiwalnych wiadomości oraz kilka 
nowych funkcjonalności ułatwiających 
odnajdywanie usług gastronomicznych 
i produktów spożywczych. 

Zaczynamy od aplikacji na telefony z sys-
temem Android, który wykorzystuje 81% 
telefonów w Polsce, ale przewidujemy 

prace nad apką na pozostałe platformy 
w niedalekiej przyszłości. Chcemy, żeby 
aplikacja była bezpłatna dla użytkowni-
ków i dlatego zorganizowaliśmy zbiórkę 
na portalu crowdfundingowym. 
Szacujemy, że dzięki aplikacji dotrzemy 
do dodatkowych 5 tys. osób rocznie. 
Biorąc pod uwagę, że 76% uczestników 
chce zostać przy diecie wegetariańskiej 
po zakończeniu programu, to oznacza 
wiele oszczędzonych zwierzęcych istnień!

Dlaczego promocja diety bez składników 
pochodzenia zwierzęcego jest tak ważna? 
Na to pytanie odpowiada Cezary Wy-
szyński z Fundacji Viva!: 
– Tylko likwidując popyt na takie produk-
ty, jesteśmy w stanie zapobiec hodowa-
niu, transportowi i zabijaniu zwierząt 
nazywanych gospodarskimi. Nie ma 
co liczyć na to, że jakaś służba przypil-
nuje humanitarnych metod hodowania 
i zabijania zwierząt (jeśli takie w ogóle 
istnieją). Nie łudźmy się też, że hodowcy 
będą się troszczyć o zwierzęta, pamiętaj-
my, że kierują się rachunkiem ekonomicz-
nym, a nie miłością do zwierząt. Chęć 
zysku jest w stanie wypaczyć każdą ideę 
i sprowadzić zwierzęta do roli produktów 
i maszyn, które na końcu zawsze trafią 
na rzeź.

Badania sprzed 10 lat wskazywały, 
że w Polsce był 1% wegetarian. W roku 
2013 ich liczba wzrosła już do 3,2%! 
Program Zostań Wege na 30 dni i i pozo-
stałe działania Fundacji Viva! mają w tym 
olbrzymi udział. Każdy, kto pozostaje 
na diecie wegetariańskiej, oznacza kilka 
tysięcy mniej wyhodowanych i zabitych 
zwierząt w skali jego życia. To nowy kon-
sument wegetariańskich produktów, które 
dzięki coraz większemu zapotrzebowaniu 
będą coraz tańsze i bardziej dostępne!

Przez pierwsze dwa tygodnie aplikację 
zainstalowało ponad 1 tys. osób, co po-
kazuje, że trafiliśmy w zapotrzebowanie 
na mobilną wersję programu. Aplikacja 
jest dostępna w sklepie Google Play. 
Do dotychczasowego programu można 
zapisać się na stronie zostanwege.pl.

aplikacja zostań 
Vege na 30 dni
fundacja viva! wyprodukowała pierwszą 
na świecie aplikację na smartfony 
ułatwiającą przejście na wegetarianizm!
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Kilka miesięcy śledztwa 
aktywistów Vivy! w polskich 
cyrkach to wiele przejecha-
nych kilometrów i ogromna 

ilość wykrytych nieprawidłowości. 
Nasi aktywiści utrwalili na filmach 
i zdjęciach nie tylko te dotyczące 
przepisów o ochronie zwierząt, lecz 
także naruszenie przepisów fiskalnych, 
praw autorskich i bardzo poważne za-
grożenia dla bezpieczeństwa widzów 
i mieszkańców miast.
Śledztwo objęło między innymi jeden 
z największych polskich cyrków, który 
swoje spektakle opierał między innymi 
na obnoszeniu po arenie w takt 

dudniącej muzyki i migających świateł 
krokodyla i żółwi. Krokodyl na czas 
„pokazu” miał zaklejony taśmą klejącą 
pysk. W przerwie spektaklu widzo-
wie byli wyprowadzani na zewnątrz 
namiotu, gdzie mogli oglądać pokaz 
karmienia niedźwiedzia… popcornem. 
Kiedy Baloo opierał się o kratę przed-
nimi łapami, widać było, że nie ma 
pazurów!

Odbijanie  
niedźwiadka 
Materiały nagrane w cyrku prze-
słaliśmy do konsultacji zoologom 
i lekarzom weterynarii. Na początku 

podejrzewali oni, że Baloo może być 
niedźwiedzicą – był stanowczo zbyt 
mały na samca. Specjaliści potwierdzi-
li, że niedźwiadek nie ma pazurów, 
co czyni go w znacznym stopniu 
niepełnosprawnym. Przestrzeń,  
na której był przetrzymywany, była 
zbyt mała, a wysypane trocinami 
podłoże z gumy mogło dodatkowo 

powodować wady układu ruchu. 
Na tym etapie nie wiedzieliśmy 
jeszcze, że Baloo nie ma też części 
górnych kłów, a w ich pozostałościach 
ma zaawansowaną próchnicę i otwarte 
kanały zębowe.

5 lipca 2016 roku udało się przeprowa-
dzić w cyrku interwencję w obecności 
pełnomocniczki Fundacji Viva! adwo-
kat Katarzyny Topczewskiej, zoologa 
dr Ewy Zgrabczyńskiej – dyrektorki 
Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, dr 
Agnieszki Sergiel z Instytutu Ochrony 
Przyrody PAN, dr Roberta Maśla-
ka z Zakładu Biologii Ewolucyjnej 
i Ochrony Kręgowców Uniwersytetu 
Wrocławskiego, lekarzy weterynarii 

Pawła Botko i Jarosława Przybylskiego, 
Magdaleny Scherk-Trettin z zajmującej 
się ratowaniem niedźwiedzi fundacji 
Vier Pfoten oraz policjantów z Wy-
działu do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Już podczas 
zabezpieczania terenu przez funk-
cjonariuszy specjaliści potwierdzili, 

Baloo – na pomoc 
niedźwiedziowi 
z cyrku
choroby, zbyt mała przestrzeń życiowa, zła dieta, brak 
możliwości realizacji naturalnych potrzeb i głęboka 
stereotypia – to najczęstsze problemy zwierząt w cyrkach 
na terenie polski. tak było też w przypadku niedźwiadka 
baloo, którego odebrała interwencyjnie fundacja. baloo dziś 
dochodzi do siebie w poznańskim zoo, a viva! nadal walczy 
o zakaz wykorzystywania zwierząt w spektaklach cyrkowych
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że w przypadku niedźwiedzia stan jest 
poważny i zwierzę nie może pozostać 
na terenie cyrku.
Nic dziwnego. Czteroletni niedź-
wiedź brunatny Baloo od dwóch lat 
przebywał w samochodowej przy-
czepie, w której w czasie interwencji 
nie było miski z wodą ani pożywie-
nia. Zewnętrzny wybieg stanowiła 
elipsa o wymiarach około 5 x 5 m, 
wykonana ze słabo zabezpieczonych 
przed ucieczką krat. Niedźwiadek 
prawdopodobnie przebywał na tym 
wybiegu tylko podczas pokazów 
karmienia popcornem. Przez brak 
możliwości korzystania ze słońca 
jego organizm nie reagował na pory 
roku – nie zmieniał okrywy zimowej 
na letnią i nie mógł przez to syntezo-
wać witaminy D. 
Układ ruchu niedźwiedzi przystosowa-
ny jest do pokonywania ogromnych 
odległości po naturalnym leśnym 
podłożu, ale Baloo mógł chodzić tylko 
w kółko po twardej przyczepie samo-
chodowej. Nie mógł biegać i wspinać 
się, co uniemożliwiło mu trenowanie 
mięśni. 
Specjaliści obecni podczas interwencji 
orzekli jednogłośnie: zdrowiu i życiu 
niedźwiedzia zagraża realne niebezpie-
czeństwo. 

Podobnie było w przypadku kro-
kodyla i trzech żółwi. Zwierzęta te 
przebywały w zbyt małych pojemni-
kach, na trocinach, w pomieszczeniu, 
do którego nie dostawało się światło 
słoneczne. Przyczepa, w której gady 
były przewożone i przetrzymywane, 
nie miała systemu utrzymującego 
właściwą temperaturę czy wilgotność 
powietrza. Rozmiary pseudoterra-
riów były całkowicie nieodpowiednie 
do wielkości zwierząt. Specjaliści 
stwierdzili u gadów silne otłuszczenie 
(wynikające z braku ruchu) i krzywi-
cę związaną z niewłaściwą dietą, nie-
doborem witamin i brakiem słońca.
Po stwierdzeniu zagrożenia zdrowia 
i życia zwierząt zapadła decyzja 
o ich odbiorze. Policja postanowiła 
zabezpieczyć zwierzęta jako dowody 
w sprawie. Wszystkie zostały przeka-
zane pod opiekę Ogrodu Zoologicz-
nego w Poznaniu, który nie tylko jest 
uprawniony do opieki nad zwierzęta-
mi niebezpiecznymi (takimi jak niedź-
wiedź czy krokodyl), lecz również ma 
w tym duże doświadczenie i warunki 
do ich leczenia. 
Już w Poznaniu Baloo został zbadany 
przez lekarzy weterynarii Julię 
Bohner i Franka Goeritza z Leibniz 
Institute for Zoo and Wildlife Rese-
arch z Berlina, najbliższej jednostki 
zajmującej się diagnostyką i lecze-
niem niedźwiedzi. Badanie trwało 
kilka godzin i było kompleksowe 
– zważono i zmierzono zwierzę, po-
brano do badań próbki krwi, moczu, 
kału, wykonano badania RTG i USG. 
Wyniki badań potwierdziły przypusz-
czenia, że niedźwiedź jest za mały, 
a jego problemy z poruszaniem 
wynikają z zaniku mięśni spowodo-
wanego brakiem ruchu. Potwierdzo-
no, że niedźwiedź nie przebywał 
na słońcu.

nowe życie Baloo
Baloo w poznańskim ogrodzie zoolo-
gicznym otrzymał leśny wybieg reha-
bilitacyjny. Na początku wybieg pełen 
był krzaków i drzewek. Tylko na po-
czątku, bo Baloo szybko rozprawił się 
z całą zieleniną i zamienił wybieg w ist-
ną pustynię. Niedźwiadek biegał, tarzał 
się, przewracał, kopał, objadał drzewa 
i krzewy z liści – jednym słowem ćwi-
czył mięśnie, jednocześnie uzupełniając 
niedobory witaminowe! Nowa, natu-
ralna dieta szybko przypadła mu do gu-
stu. Baloo uwielbia jabłka, orzechy, 
śliwki, nie przepada za to za botwinką, 
kalafiorem czy melonami. 

z misiem u dentysty
W październiku do Baloo po raz 
kolejny przyjechali lekarze z Berlina. 
Pierwszą dobrą wiadomością w dniu 
badania było to, że niedźwiadek 
przybrał na wadze i częściowo 
odbudował mięśnie. Po wykonaniu 
badań kontrolnych przez lek. wet. Julię 
Bohner pracę rozpoczął stomatolog 
Marc Loose, który wyleczył już zęby 
kilkuset niedźwiedzi. 
Kły Baloo wymagały skomplikowane-
go leczenia kanałowego. Spowodowa-
na niewłaściwą dietą próchnica mogła 
doprowadzić do ogólnoustrojowego 
zakażenia organizmu, a w wyniku 
tego – nawet do śmierci misia. Zabieg 
trwał kilka godzin, jednak w tym cza-
sie nie udało się zaleczyć wszystkich 
dziurawych zębów. Kolejna wizyta 

u dentysty czeka Baloo wiosną. Będzie 
na nią czekał na nowym, leśnym 
wybiegu, na który został przeniesiony 
po badaniach.

leŚne sPa
Nowy wybieg Baloo jest sześć razy 
większy od pierwszego. Niedźwiadek 
ma na nim do dyspozycji własny ba-
sen, dzięki któremu jego rehabilitacja 
będzie przebiegała szybciej. Wiedząc, 
jak Baloo kocha wodę, z zapartym 
tchem czekaliśmy na jego pierwszą ką-
piel. Niedźwiadek najpierw ostrożnie 
zszedł do basenu, a po chwili już sza-
lał w wodzie jak dziecko. Szybko zna-
lazł nowe zastosowanie dla nielubia-
nego kalafiora ze śniadania. Najpierw 

go utopił, by po kilku chwilach wrócić 
i rozszarpać go na strzępy i porzucić 
w wodzie. Stanowczo woli orzechy, 
które na nowym wybiegu ukryte są 
w specjalnej zabawce – kołowrotku, 
dzięki któremu Baloo nie tylko musi 
„zdobywać” pożywienie, podobnie jak 
ma to miejsce w naturze, lecz także 
może ćwiczyć zdeformowane łapy. 
Jedno jest pewne – dzięki interwencji 
Fundacji Viva! życie Baloo zmieniło 
się diametralnie. Niepełnosprawny 
niedźwiadek zamieszkał w lesie, 
którego prawdopodobnie nigdy 
nie widział i nigdy miał nie poznać. 
Postępowanie przygotowawcze 
w sprawie podejrzenia znęcania się 
nad zwierzętami w cyrku prowadzi 
Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu 
Zdroju. Fundacja Międzynarodowy 
Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! będzie 
reprezentować w tej sprawie prawa 
pokrzywdzonego. 
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interwencje 
na pomoc 
zwierzętom

Buty coraz bardziej zapada-
ją się w błocie. Do budy 
z psem zostało jeszcze 
pięć kroków. Wokół jedna 

wielka, śmierdząca kałuża błota, kup 
i moczu. Stary wychudzony owcza-
rek, stojąc na budzie, merda do nas 
ogonem. To jedyne suche miejsce, 
do którego może dosięgnąć na swo-

im krótkim łańcuchu. „Panie, no 
przecież dostaje jeść, a co ja poradzę, 
że chudy. Do lekarza? Przecież on 
nierasowy”. Do samochodu musi-
my go zanieść, bo nigdy nie szedł 
na smyczy. Nie rozumie co się dzieje, 
ale widać w jego oczach, że nam 
ufa... Że będzie dobrze.
 Takich sytuacji jest ciągle za dużo. 
Zgłoszenia o cierpiących, krzywdzo-
nych i zaniedbywanych zwierzętach 
wpływają do grupy Viva! Interwencje 
codziennie. Inspektorzy-wolontariu-
sze robią, co mogą, aby pomóc jak 
największej liczbie z nich i aby ich 
życie realnie zmieniło się na lepsze. 
Interweniują ponad 300 razy rocznie. 
To bardzo dużo jak na kilkuosobową 
grupę. 
 Stary owczarek Nero nie chorował 
na nic konkretnego, ale wieloletnie 
zaniedbania i niedożywienie sprawi-
ły, że wygląda na o wiele więcej lat, 
niż ma w rzeczywistości. Będzie wra-
cał do normalnego stanu jeszcze kilka 
dobrych miesięcy, ale jest bezpieczny, 
a nad jego zdrowiem czuwają lekarze 
weterynarii. Viva! Interwencje zrobi 
wszystko, żeby znaleźć mu najlepszy 
dom. Najbardziej szokujące w jego 

historii było to, że gdy on praktycz-
nie umierał w smrodzie, na łańcuchu, 
w domu grzał się inny – wychuchany 
i rasowy – pies. Niestety, takie kon-
trasty się zdarzają i to wcale nierzad-
ko. 
 Sytuacje są różne, od takich gdzie 
chwila rozmowy wystarczy, aby 
uświadomić właściciela i poprawić 
życie zwierzęcia, do skrajnych, 
których niestety nie brakuje, kiedy 
zwierzę trzeba odbierać. W wielu 
przypadkach inspektorzy korzy-
stają z pomocy policji, bo właści-
ciele nie dość, że nie są świadomi 
krzywdy wyrządzanej zwierzętom, 
to często tej nieświadomości zaciekle 
bronią. Niestety, zwierzęta cierpią 
również z powodu przemocy zada-
wanej umyślnie i celowo i w takich 
sytuacjach trzeba działać ze szczegól-
ną determinacją, którą na szczęście 
udaje się znaleźć.
 Inspektorzy walczą również 
w sądach o lepszy los zwierząt i kary 
dla ich oprawców, co pochłania bar-
dzo dużo czasu. 
– Pisanie pism i jeżdżenie na roz-
prawy jest bardzo czasochłonne, 
ale stanowi nieodłączny element tej 

działalności, bo nie da się skutecznie 
pomagać i zmieniać świadomości 
w społeczeństwie bez angażowania 
instytucji publicznych – mówi Paweł, 
inspektor Vivy! Interwencje. 
Dzięki działalności organizacji 
i grup takich jak ta zapada coraz 
więcej wyroków skazujących i takie 
organizacje mają realny wpływ 
na tworzenie prawa. Właściciele 
Nero i osoby o podobnym podejściu 
do zwierząt nie mogą spać spokojnie, 
ale inspektorzy Vivy! Interwencje 
nie mierzą wszystkich jedną miarą 
i potrafią odróżnić złą wolę od biedy 
i niezaradności. Wiele razy fundowali 
zabiegi sterylizacji, budy, finansowali 
leczenie, na które mimo dobrych chę-
ci właścicieli nie było stać. Zdarzało 
się również, że z własnych pieniędzy 
kupowali jedzenie ludziom, którym 
go ewidentnie brakowało. 
 Inspektorzy stają również w obro-
nie zwierząt gospodarskich, które 
cierpią podczas transportu i targów. 
Odwiedzają targi, na których sprze-
daje się konie, krowy, a także małe 
zwierzęta i ptaki, żeby dokumen-
tować, co się na nich dzieje. Naj-
częściej dzieje się dużo zła. Ukryte 
kamery rejestrują wiele przypadków 
bezmyślnej przemocy. Handlarze, 
którzy wiozą zwierzęta w ich ostat-
nią drogę, traktują je często bardzo 
brutalnie, jak rzeczy… jak towar. 

Z tym skojarzeniem wiąże się ściśle 
nazwa kampanii #ŻYWYTOWAR, 
która ruszyła w połowie 2016 roku. 
Głównym punktem kampanii była 
publikacja raportu „Targi Zwierząt 
w Polsce”. Raport obejmuje wyniki 
kontroli przeprowadzonych wspól-
nie z międzynarodową organizacją 
Animals’ Angels w ciągu ostatnich 
czterech lat. Ten zbiór obserwacji 
i dowodów trafił do władz i insty-
tucji w Polsce i Unii Europejskiej, 
a także był obiektem zainteresowa-
nia czołowych polskich mediów. 

Na podstawie raportu powstał m.in. 
duży artykuł „Polski targ zwierzęcych 
niewolników” w „Gazecie Wybor-
czej”. Inspektorzy przybliżali temat 
targów zwierząt szerokiej publicz-
ności również w kilku audycjach 
radiowych, także w tych najbardziej 
opiniotwórczych rozgłośniach (TOK 
FM, radiowa Jedynka). 
– Kontrolowanie targów jest bardzo 
trudne, bo często wiąże się z byciem 
na nogach ponad 24 godziny, żeby 
dojechać w odległe miejsca w Pol-
sce, gdzie targi zaczynają się nawet 
w środku nocy – mówi Magda, 
koordynatorka Vivy! Interwencje. 
– Musimy oglądać rzeczy, które, 
dla nas są dramatycznie niedopusz-
czalne a dla 300 innych osób na targu 
są całkowicie normalne – dodaje. 
– Kiedy patrzymy w oczy krowie, 
która zaraz zostanie załadowana 
na ciężarówkę, wiemy, że jesteśmy 
jedynymi osobami w jej całym życiu, 
które obchodzi jej cierpienie. Pewnie 
to głupie, ale wierzymy, że one 
to czują – wspomina Paweł. 
 Ogromnym problemem, na który 
skarżą się inspektorzy, jest rażąca 
dysproporcja w traktowaniu zwie-

co roku setki zwierząt w stanie 
zagrożenia życia i zdrowia potrzebują 
pomocy – tę pomoc w całej polsce 
oferują inspektorzy z grupy viva! 
interwencje
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rząt gospodarskich i towarzyszących 
przez prokuratury i sądy. Mimo 
że przez lata zawiadamiali organa ści-
gania o przestępstwach popełnianych 
przez handlarzy na targach, to dopie-
ro pod koniec 2016 roku pojawiła się 
szansa na wyrok w sprawie o bicie 
i brutalne traktowanie konia podczas 
załadunku na ciężarówkę na targu 
w Bodzentynie. Oby było to świa-
tełko w tunelu dla zwierząt, które 
są w zupełnie bezsensowny sposób 

wiezione setki kilometrów na targi 
tylko po to, aby potem, po kolejnych 
setkach kilometrów, zostać zabite 
w rzeźni. Kampania #ŻYWYTOWAR 
trwa i cały czas zbierane są również 
podpisy pod petycją za zakazem 
organizacji targów w Polsce na www.
polskitarg.pl.
 Ważnym elementem działalności 
grupy jest edukacja. Inspektorzy 
prowadzą w ciągu roku wiele szkoleń 
z zakresu prawnej ochrony zwie-

rząt, zarówno dla wolontariuszy 
Vivy!, innych organizacji, jak i służb 
mundurowych. W 2016 roku gościli 
także na festiwalu Vegan Machine we 
Wrocławiu, gdzie prezentowali swoją 
działalność szerokiej publiczności. 
 Mimo że interwencje to bardzo 
niewdzięczna działalność, inspek-
torzy przyznają, że można w niej 
odnosić sukcesy i są one dla nich 
bardzo motywujące. A sukcesem jest 
każde uratowane zwierzę, każde, 
które znalazło nowy dom. Pod opie-
kę Vivy! Interwencje trafiają często 
zwierzęta bardzo chore, czasem na-
wet śmiertelnie. Dla takich zwierząt 
również starają się zrobić wszystko, 
aby zapewnić im komfort życia. 
Najlepsze, co można wtedy zrobić, 
to znalezienie takiemu zwierzęciu 
domu choćby na te ostatnie chwile, 
żeby mogło odchodzić w dobrych, 
godnych warunkach i przy swoim 
człowieku. 
 Grupa finansuje swoje działanie 
z darowizn, a potrzeby są ogromne. 
Na samo leczenie odebranych zwie-
rząt Viva! Interwencje wydaje prawie 
10 tys. zł miesięcznie, a to tylko 
część kosztów niesienia pomocy. 
– Nasz budżet jest skromny, ale wy-
korzystujemy go tak efektywnie, jak 
tylko się da, żeby pomóc nie tylko 

jak największej liczbie zwierząt, lecz 
żeby pomagać sensownie, dlatego 
każda wydana złotówka jest przemy-
ślana – relacjonuje Magda.
 Dobra znajomość prawa, wiedza 
z zakresu weterynarii i duże doświad-
czenie pomagają inspektorom w po-
dejmowaniu niemożliwych decyzji, 
bo przed takimi stają codziennie. 
Potrafią odnaleźć się w trudnych 
sytuacjach i nie tracą panowania 
nad sobą, bo wiedzą, że profesjonal-
ne zachowanie to najlepsza droga 
do skutecznego rozwiązania proble-
mu i zapewnienia realnej pomocy 
zwierzęciu. 
W ratowaniu zwierząt można mieć 
swój realny, namacalny udział, 
czy to przez pomoc finansową, prze-
kazanie 1% podatku, czy przejście 
przeszkolenia, dołączenie do grupy 
i działanie dla zwierząt w terenie. 

   zamów tutaj: 
www.schronisko.info.pl/kalendarz2017

   zamów tutaj:  
www.viva.org.pl/kalendarz

   zamów tutaj: 
www.sklepik.viva.org.pl

kalendarzy
sprezentuj swoim bliskim miłość w te święta. kup 

charytatywny kalendarz na 2017 rok i pomóż zwierzętom
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Marzenia? realna 
PrzyszłoŚć

Zawsze jest dużo pracy, zawsze dużo 
się dzieje. Jesteśmy wszak miejscem, 
które chcemy pokazywać, promować, 
w którym chcemy zachęcać ludzi 
do adopcji, wolontariatu. Bo jak inaczej 
mają się uczyć o zwierzętach i ich 
potrzebach? Jak mają mieć poczucie, 
że ich wsparcie rzeczowe i finansowe 
jest dobrze wykorzystane, jeśli nie po-
przez bezpośredni kontakt z nami? 
Jesteśmy dla Was, bo Wy jesteście 
dla naszych zwierząt. 

Co się zatem działo się w Korabkach? 
Oto najważniejsze wydarzenia, sytu-
acje, emocje, liczby w okresie od stycz-
nia do końca września.

rejestracja 
schrOniska
W tym roku zarejestrowaliśmy się jako 
placówka – schronisko dla zwierząt. 
Co z tego wynika? Więcej administra-
cji, papierów, jeżdżenia po urzędach. 
Dzięki rejestracji schroniska nasza 
działalność jest nadzorowana przez 
inspekcję weterynaryjną. Możemy 
również opiekować się bezdomnymi 

psami z terenu gminy Puszcza Ma-
riańska, na której terenie jest położone 
schronisko. 

remonty/nowe 
rozwiązania
Było trochę prac remontowo-inwe-
stycyjnych wykonywanych przez 
zewnętrzne firmy. Wyremontowali-
śmy m.in. budynek tzw. geriatrii nr 
2 (na uregulowanie długu zbieramy 
środki ze sprzedaży kalendarza na rok 
2017). Została doprowadzona woda 
na wewnętrzne pastwisko dla koni. 
Dzięki sponsorom mamy 10 nowych 
przenośnych boksów, które służą jako 
schronienie dla psów nowych (kwa-
rantanna), wymagających ograniczenia 
ruchu (po zabiegach weterynaryjnych).
Co chcemy jeszcze zrobić do końca 
roku? Jeśli pozyskamy środki ze sprze-
daży kalendarzy (30 tys. zł), to chcemy 
doprowadzić wodę do psich boksów 
betonowych. Ma to usprawnić pracę 
w schronisku.
W tym roku dzięki zbiórkom prowa-
dzonym przez wolontariuszy oraz 
środkom od wolontariatów pracowni-
czych udało się postawić aż dziewięć 
domków dla psiaków. Domek, w któ-
rym umieszczane są budy, daje większą 

ochronę przed warunkami atmosferycz-
nymi – latem więcej cienia w boksie, 
a zimą więcej ciepła. W tym roku 
za środki od sponsorów pozyskaliśmy 
kolejne nowe, solidne budy (prawie 
30). Nie ma już na szczęście bud pa-
miętających czasy „starych Korabiewic” 
– wszystkie zostały wymienione.

droga Pełna Błota
Na początku roku, po pierwszych 
roztopach zimowych, kiedy woda dra-
matycznie nas zalała (i niestety nie był 

to pierwszy raz) i wzywaliśmy straż 
pożarną na ratunek, powiedzieliśmy 
„dość, czas zrobić coś z tą naszą drogą 
między psimi betonami”. Ruszyliśmy 
z oficjalną zbiórką w tej sprawie. 
Niestety po pierwszej fali zaintereso-
wania wsparciem finansowym zbiórka 
praktycznie wygasła.

toyota i tayga
W pierwszym kwartale roku współ-
pracą z Korabkami zainteresowała się 
Toyota. Przeznaczyła 35 tys. zł na akcję 
1 zł za jedno udostępnienie. Akcja 
była promowana za pomocą nagra-
nego w schronisku filmiku. Główną 
bohaterką była Tayga, suczka z naszego 
schroniska, która wystąpiła wcześniej 
w kampanii Toyoty Aygo. 
Filmik rozszedł się na Facebooku w eks-
tremalnym tempie i ma już 3,8 mln wy-
świetleń (stan na październik). A sama 
Tayga znalazła dzięki akcji idealnie 
dopasowany do jej potrzeb dom stały.
To nie ostatnie słowo Toyoty w Korab-
kach, ale nie mogę na razie zdradzić 
szczegółów naszej dalszej współpracy. 
W każdym razie szykują się zmiany 
na lepsze! 

WOlOntariat 
Pracowniczy
Odwiedziło nas 14 wolontariatów 
pracowniczych. Jeśli pierwszy raz spo-
tykacie z tą nazwą, to już tłumaczę. 
Zamiast urządzić imprezę integracyjną 
z alkoholem, pracownicy firmy X 
przyjeżdżają do Korabek, by ramię 
w ramię popracować na rzecz popra-
wy losu zwierzaków. Nie ma wów-
czas znaczenia zajmowane w firmie 
stanowisko, liczy się to, że każdy jest 
równy i tak samo pracuje (czyli naj-
częściej się ubrudzi, spoci, ale przede 
wszystkim będzie od razu widział 
efekty swojej pracy). Czasem za takim 
wolontariatem grupowym idą większe 

rok w schronisku 
w korabiewicach
2016 rok to czwarty rok istnienia placówki pod nowym 
zarządem. przez cały ten czas się zmieniamy, aby zapewniać 
coraz lepsze warunki zwierzętom
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pieniądze. Za nie kupowane są budy, 
domki dla zwierząt czy inne potrzebne 
w danej chwili rzeczy.

nowe zasady  
dla wolontariuszy
Postawiliśmy na usystematyzowanie 
wolontariatu, w tym zasad przyjęć. 
Dlaczego? Mając na uwadze wcze-
śniejsze doświadczenia w kontak-
cie z ludźmi na terenie placówki, 
zrozumieliśmy, że nie każdy może być 
wolontariuszem stacjonarnym, po pro-
stu nie każdy nadaje się do kontaktu 
ze zwierzakami w schronisku, ma 
wyobraźnię. A kiedy tego nie czuje, 
popełnia masę błędów, które narażają 
życie i zdrowie naszych podopiecz-
nych. 
Jak to teraz wygląda? Każdy, kto chce 
zostać wolontariuszem w Korabkach, 
musi przejść test z zasad bezpieczeń-
stwa (dostępny na stronie www 
schroniska). Poprawne zaliczenie testu 
oznacza zaproszenie na szkolenie 
w schronisku i zdobywanie kolejnych 
stopni „wtajemniczenia” schroni-
skowego pod indywidualną opieką 
starszych wolo. 
Zmiany przyniosły zamierzony efekt 
– przyjeżdżają już do nas tylko bardzo 
zmotywowani, rozumiejący i szanu-
jący zasady ludzie. Pokora – to jedna 
z naszych wartości. Pozwala uniknąć 
błędów. Do września przeprowadzi-
liśmy 14 oficjalnych szkoleń dla no-
wych wolontariuszy.

WOlOntariat 
rodzinny
W związku ze zmianą zasad przyjęć 
wolontariuszy bardziej profesjonal-
ne są też zasady odwiedzin rodzin. 
Aby przyjechać z dziećmi (rzecz 
jasna w odpowiednim wieku), należy 
umówić się indywidualnie ze ściśle 
wybranymi wolontariuszkami, które 
pokazują, co wolno robić, a czego nie. 
Tym samym dzieci bardziej angażują się 
w m.in. promocję zwierzaków do adop-
cji, a właśnie o to chodzi, by wszyscy 

maksymalnie efektywnie wykorzysty-
wali swój czas w Korabkach, by zwie-
rzakom było lepiej.

dzień dziecka
W czerwcu udało się znów zorganizo-
wać Dzień Dziecka – to była już trzecia 
edycja. Przyjechało do nas jeszcze wię-
cej niż w zeszłym roku gości w różnym 
wieku, zebraliśmy jeszcze więcej fun-
duszy na nasze zwierzaki. Sami sobie 
podnosimy poprzeczkę, ale warto! 

koraBkowa gruPa 
interwencyjna
Na początku roku powołaliśmy własną 
grupę inspektorską ds. interwencji 
w niedalekiej odległości od schroniska. 
Składa się ze ściśle wyselekcjonowa-
nych wolontariuszy i pracowników, 
osób, których predyspozycje emocjo-
nalne i wiedza pozwalają bezpiecz-
nie, zgodnie z literą prawa pomagać 
zwierzętom. A że schronisko mieści 
się na terenach wiejskich, to (nie ma 
co się obrażać, statystyka działa) jest 
co robić...

dogadajcie się 
z kOrabkaMi
W tym roku podjęliśmy ze szkołą 
Dogadajciesie.pl współpracę barterową, 
w ramach której m.in. behawiorysta 
Piotr Wojtków opracowuje plan zajęć 
dla korabkowych psów wymagających 
szczególnej pracy nad ich zachowa-
niem, co ma skutkować znalezieniem 
im odpowiednich domów. 
Pracą z psami pod okiem Piotra zajmują 
się chętni wolontariusze oraz wydelego-
wany do tego pracownik.

aMar edukuje
2016 rok to czas wzmożonych spotkań 
mojego przyjaciela – psa Amara 
z dziećmi i młodzieżą w warszawskich 
szkołach.
Widzimy duży potencjał w takich 
spotkaniach edukacyjnych. Wierzymy, 
że dzięki nim choć część dzieci będzie 
bardziej wrażliwa na potrzeby zwierząt. 

O czym mówię na zajęciach? O komu-
nikacji psio-ludzkiej, o schronisku, wo-
lontariacie, adopcjach. Słuchacze lubią 
Amara, a Amar lubi swoich słuchaczy. 
Kiedy nas zaprosisz? Pytasz, ile kosztu-
ją takie zajęcia? Worek specjalistycznej 
karmy dla Korabek.

zBiórki ŚluBne
W tym roku zauważyliśmy rosnące 
wsparcie od par młodych – zamiast 
kwiatów proszą o datki na rzecz schro-
niska. Wspaniały początek nowego 
etapu życia. Dziękujemy Wam bardzo!

FaceBook Przyciął 
zasięgi
W tym roku musimy starać się jeszcze 
bardziej o dobre materiały do promo-
cji schroniska, zwierzaków, wolonta-
riatu. Nasze główne social medium 
niestety zmieniło sposób prezentacji 
treści. Aby była bardziej widoczna 
(a zatem abyście Wy wspierali zwie-
rzaki aktywnie), powinna być ona 
promowaną za pieniądze (tzw. posty 
sponsorowane). 
Na razie jeszcze nie płacimy za posty, 
ale obawiamy się tego, że będziemy 
musieli zacząć wykładać pieniądze 
na reklamę. Jest to stresująca sytuacja. 
Wszak gdy nie zamykamy budżetu, 
brakuje nam na opłacenie faktur 
za wszystko, to wydanie pieniędzy 
na reklamę wydaje się czymś poza 

zasięgiem (i sensem). Niemniej jednak 
reklama to inwestycja, ma przynieść 
korzyści w postaci adopcji i datków. 
A te ostatnie w tym roku nie rosną.

Psiarelli 2017 i inne 
kalendarze
W tym roku wypuściliśmy na rynek 
niesamowity kalendarz – przystojni, 
wysportowani sportowcy pozujący 
wraz ze szczeniakami i kociakami 
do adopcji. O ile wiemy, jest to pierw-
szy tego typu kalendarz na rynku 
polskim. Modele, fotografka Taida 
Tarabuła (foto-psy.pl), makijażystka 
Elizabeta von Trier, a także autorzy 
projektu i skład (Agencja Out of Mind) 
pracowali całkowicie charytatywnie. 
Mamy nadzieję na duże zainteresowa-
nie sprzedażowe, ponieważ zbieramy 
fundusze na długi remontowe, jak 
i kolejne pomysły. 
Dla tych wspierających, którzy 
potrzebują innego kalendarza, mamy 
kalendarze tylko ze zwierzętami 
z Korabek, których autorką jest nasza 
wolontariuszka Dorota Majcher.

szczególne sytuacje 
ze zwierzętami
Latem przyjęliśmy pod opiekę 14 nowo 
narodzonych świnek, których mama 
umarła w męczarniach w jednym 
z pobliskich gospodarstw rolnych. 
Udało się odchować 12 świnek. Uru-
chomiliśmy zbiórkę na rzecz budowy 
domków dla nich, aby zapewnić im 
odpowiednie lokum. Na razie miesz-
kają w wyremontowanej geriatrii nr 2. 
Po zakończeniu zbiórki rozpoczniemy 
budowę domków.
W tym roku przejęliśmy w trybie 
interwencyjnym kilkanaście psów 
i kotów w stanie zagrożenia życia 
i zdrowia. Jest między nimi Bursz-
tyn – pies w bardzo ciężkim stanie, 
ze złamaną nogą. Właściciel chciał go 
uśpić. My wyleczyliśmy psiaka dzięki 
Waszym datkom i znaleźliśmy mu 
dom. Podobna była sytuacja z Radzi-
wiłłówną – sunią ze złamaną miednicą 
po potrąceniu samochodem. Konała 
w rowie przy jednym z okolicznych 
domów. Znaleźliśmy ją, dzięki Waszej 
hojności wyleczyliśmy i znaleźliśmy jej 
stały dom. 

wydatki Vs datki 
Nadal utrzymują nas wyłącznie wasze 
datki. Nie mamy stałych sponsorów. 
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PodsumoWanie roku 2016

Ilu jest w Polsce wegetarian i wegan? 
Istnieją tylko szacunki, według niektó-
rych z nich jest to grupa licząca około 
0,5 mln osób, głównie mieszkańców 

miast.
To już duża grupa konsumentów 
nastawionych na określone produkty 
spożywcze, kosmetyki, ubrania oraz 
wiele innych towarów, przy których 
produkcji nie wykorzystuje się zwierząt. 
Jeśli do osób, które deklarują się jako 
wegetarianie czy weganie, doliczymy 
naprawdę ogromną liczbę takich, które 
chętnie sięgają po produkty roślinne, 
nietestowane na zwierzętach i wypro-
dukowane ze sztucznych materiałów, 
to grupa potencjalnych klientów wzrasta 
do naprawdę bardzo interesującej z punk-
tu widzenia marketingu liczby. Niestety ci 
klienci często są bardzo zaniedbani przez 
duże korporacje. Produkty wegetariańskie 
powszechnie uważane są za drogie i mało 
zróżnicowane. Co więcej, większości Pola-
ków wegetarianizm kojarzy się wyłącznie 
z dietą. Jest to ogromny błąd, gdyż bycie 
wegetarianinem jest stylem bycia opartym 
na poszanowaniu życia wszystkich istot.

Fundacja Międzynarodowy Ruch 
na Rzecz Zwierząt – Viva!, która jest 
wydawcą miesięcznika „Vege”, pragnie 
walczyć z tymi stereotypami. Ale nie tyl-
ko, chce także pomóc dużym firmom 
odkryć w ich ofercie produkty wege i za-
chęcić do zintensyfikowania ich kampanii 
promocyjnych.
W tym celu w 2011 roku wdrożyliśmy 
Znak Jakości VEGE – popularny znaczek 
V, którym oznaczaliśmy produkty 
skierowane dla wegetarian oraz dla wegan 
i wegetarian.
Popularność naszego znaku nie zmalała 
nawet w 2015 roku, kiedy zrezygnowali-
śmy z przyznawania „V dla wegetarian”, 
od tego roku przyznajemy wyłącznie zna-
ki „V dla wegetarian i wegan” co oznacza, 
że produkty nimi oznaczone są całkowicie 
wegańskie.

Na jakich produktach lub usługach szukać 
naszego oznakowania? Oczywiście są to:

nie jest łatwo znaleźć całkowicie wegańskie 
towary czy usługi. aby to ułatwić, fundacja viva! 
przyznaje takim produktom specjalne znaki v 

Pod znakiem 
wege 
produktów

•�kosmetyki,
•�suplementy diety,
•�produkty spożywcze,
•�chemia gospodarcza, 
•�usługi (restauracje, sklepy, zakłady 

fryzjerskie itp.),
•�podróże (hotele, gospodarstwa agrotu-

rystyczne, oferty wczasów itp.).

Dlaczego nasz znak jest wyjątkowy?
Podobny sposób wyróżniania produktów 
jest od dawna znany w Europie Zachod-
niej, USA, Kandzie i innych krajach, gdzie 
roślinożerni konsumenci są doceniani 
na rynku. Jednak polskie „V” jest tylko 
z pozoru takie samo jak tamte. Postano-
wiliśmy pójść o krok dalej. O nasze znaki 
ubiegać się może każdy producent, dys-
trybutor czy usługodawca, który spełnia 
kryteria. Przyznawane są przez organiza-
cję, która od ponad 15 lat walczy w Polsce 
o prawa zwierząt, a jej działania cechuje 
ogromne zaangażowanie, wiedza oraz 
fakt, że nie promujemy firm dla zysku. 
Jedyny cel, jaki nam przyświeca, to troska 
o ludzi, zwierzęta i środowisko naturalne. 
Każda firma jest dokładnie sprawdzana, 
a symbol jest przyznawany tylko na rok. 
Po tym czasie produkt jest na nowo 
weryfikowany.

Dzięki temu klienci śmiało mogą szukać 
znaku V na sklepowych półkach!

Staramy się nie zwiększać kosztów 
schroniska (utrzymujemy je na pozio-
mie 80–90 tys. zł miesięcznie), jednak 
coraz więcej wydajemy na opiekę 
weterynaryjną. Mamy starzejące się 
stado psiaków – badania, konsultacje, 
wyjazdy do specjalistów do Warszawy. 
To wszystko bardzo dużo kosztuje 
(średnio ok. 20 tys. zł). A faktury 
trzeba płacić, aby nikt nie odmówił 
naszym zwierzakom pomocy, lecze-
nia. A co z datkami? Na razie niestety 
są dużo niższe niż koszty. Większe 
zaległości finansowe staramy się pokryć 
z wpływów z 1% podatku. 
Czego potrzebujemy? Liczymy na to, 
że zwiększy się liczba osób ustawia-
jących stały przelew na symboliczne 
kwoty. To jednak wymaga od nas 
większej pracy promocyjnej (patrz: 
zasięgi Facebooka), ale musimy dać 
radę, bo po prostu nie mamy innego 
wyboru. Chodzi o przyszłość zwierząt. 

kochani czytelnicy! dziękujemy 
wam za wsparcie! dzięki wam 
istniejemy!
Życzymy naszym zwierzakom, aby 
zawsze pozostały w kręgu Waszej 
aktywnej pomocy.

liczba psów i kotów (od stycznia 
do września):
Przyjęte: 141, w tym 107 psów i 34 
koty 
Adopcji: 99 (psy – 87, koty – 12)

zwierzęta gospodarskie:
Przyjęte: Kaczka Sreberko (2.2016), 
kogut Dima (4.2016), kura Kreska 
(5.2016), kura Kropka (5.2016), małe 
świnki (6.2016), kaczka Kumi (9.2016), 
koziołek Paszeko (9.2016) 
Odeszły: kury Hania (4.2016) i Kropka 
(8.2016), kogut Samson (9.2016)

stan koni:
marzec – adopcja Jaśka i Nubiry 
kwiecień – wyjazd Milki do Torunia, 
śmierć Danusi 

maj – adopcja Łatki i Centki, przyjazd 
Żury, Śnieżki i Szafira 
czerwiec – śmierć Żury, przyjazd Choj-
raka i Bekieszy 
sierpień – przyjazd Milki i Ariszy, 
śmierć Bekieszy, wyjazd Nowiny 
do pensjonatu 
wrzesień – wyjazd Śnieżki do kliniki 
stan na koniec września: 19 koni, 4 
kucyki

zdarzenia weterynaryjne (na podsta-
wie danych z kliniki Xp, która jest 
naszą bazą danych wet):
Zaczipowanych: 34 koty oraz 85 psów. 
U kotów zostało wykonanych 29 
testów FIV FeLV oraz sześć na panleu-
kopenię.
Sterylizacja suk: 21
Kastracja psów: 18
Sterylizacja kotek: 6
Kastracja kocurów: 10
Badania krwi: 47 w laboratorium, 50 

na sprzęcie schroniskowym
Eutanazje: 2 konie, 2 psy 
Zabiegi stomatologiczne: 22
Konsultacje kardiologiczne: 30
Konsultacje okulistyczne: 5
Gastroskopia: 1
Operacja więzadła krzyżowego: 1
Amputacja kończyny: 1
Tomografia: 3 plus 3 darmowe
Usunięcie śledziony: 2
Szycie po pogryzieniu: 1
Konsultacje dermatologiczne: 1
Usunięcie grasiczaka: 1
Badanie USG: 60
Badanie RTG: 25



11www.viva.org.pl

Szkotka Grace Smith zapisała 
w testamencie niemal cały – 
wyceniony na kilka milionów 
funtów – swój majątek instytu-

cjom zajmującym się opieką nad psami. 
Gordon Hardy – emerytowany angielski 
urzędnik – rozdysponował życiowy 
dorobek pomiędzy trzy organizacje 
charytatywne troszczące się o czworo-
nogi. A kilka lat temu w Polsce dużo 
mówiło się o opolskim radcy prawnym, 
który sporą część swojego dobytku 
zapisał schronisku dla zwierząt. Podobne 
przykłady można mnożyć. Ważne, 
że osoby, które chciałyby w taki sposób 
wesprzeć placówki walczące o poprawę 
losu zwierząt (i nie tylko), mają po temu 
instrumenty prawne. Nasze przepisy 
przyznają bowiem osobom prawnym, 
w tym m.in. fundacjom czy spółkom, 
zdolność do dziedziczenia. Warunek jest 
jeden. Zgodnie z art. 927 par. 1 Kodeksu 
cywilnego muszą one istnieć w chwili 
otwarcia spadku, czyli w momencie 
śmierci spadkodawcy. Wyjątek prawo 
przewiduje jedynie dla fundacji, którą 
zmarły ustanowił w testamencie. Może 
ona zostać spadkobiercą, jeżeli w cią-
gu dwóch lat od ogłoszenia ostatniej 
woli spadkodawcy zostanie wpisana 
do rejestru.

tylko Przez testament 
Prawodawca arbitralnie wyznaczył 
zakres i krąg podmiotów, które z tytułu 
więzów rodzinnych i prawnych upraw-
nione są do dziedziczenia z mocy prawa 
(tzw. dziedziczenie ustawowe). Dlatego 
osoby, które na swoich spadkobierców 
chciałyby wybrać kogoś spoza tego gro-
na, muszą sporządzić testament. Należy 
go przygotować w wymaganej przez 
prawo formie. W przeciwnym razie 
będzie on nieważny i po śmierci spadko-
dawcy nie wywoła skutków prawnych, 
co oznacza, że dojdzie do dziedziczenia 
ustawowego, a nie zgodnego z wolą 
zmarłego. 
Aby testament okazał się skuteczny, nale-
ży go sporządzić w jednej z trzech form 
wymaganych przez kodeks cywilny:

inne rozrządzenia będące jego ostatnią 
wolą. Chodzi przede wszystkim o zapis 
zwykły, zapis windykacyjny i polecenie. 
Zapis zwykły to zawarte w testamencie 
rozrządzenie, w którym spadkodawca 
zobowiązuje spadkobiercę do spełnienia 
określonego świadczenia majątkowego 
na rzecz konkretnej osoby (zapisobier-
cy). Testator może np. zlecić swojemu 
sukcesorowi przeniesienie własności 
działki na rzecz innego podmiotu czy też 
wypłacenie określonej kwoty na cel 
charytatywny lub na rzecz wskazanej 
fundacji. Zgodnie z art. 970 k.c. roszczenie 
o wykonanie zapisu powstaje w zasadzie 
z chwilą otwarcia spadku i – jeśli spadko-
dawca nie wyraził innej woli – staje się 
wymagalne niezwłocznie po ogłoszeniu 
testamentu. 

jak zaPisać konkretną 
rzecz
Spadkodawcy często zastanawiają się nad 
możliwością bezpośredniego przekaza-
nia konkretnym osobom określonych 
przedmiotów, np. domu czy samochodu. 
W polskim prawie służy do tego zapis 
windykacyjny, który jest dopuszczal-
ny tylko w testamencie notarialnym. 
W przeciwieństwie do zapisu zwykłego 
wywołuje on skutek rzeczowy, tzn. już 
z chwilą otwarcia spadku na mocy takiego 
rozporządzenia majątkiem następuje 
przejście prawa (np. własności określonej 
rzeczy) na zapisobiercę. Warto podkreślić, 
że przedmiot zapisu windykacyjnego jest 
wyłączany z masy spadkowej. Oznacza 
to, że nie wchodzi do sumy, która jest 
później dzielona między spadkobierców. 
Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli spadko-
dawca przeznaczył dla oznaczonej osoby 
poszczególne przedmioty, które wyczerpu-
ją prawie cały spadek, osobę tę uważa się 
w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, 
tylko spadkobiercę powołanego do całego 
spadku. Jeżeli z kolei takie rozrządzenie 
testamentowe zostało dokonane na rzecz 
kilku podmiotów, przyjmuje się, że zosta-
ły one powołane do całego spadku w czę-
ściach ułamkowych odpowiadających 
stosunkowi wartości przeznaczonych im 
przedmiotów. Uznanie za spadkobierców 
w takim przypadku wiąże się z istotnymi 
konsekwencjami. Takie osoby będą np. 
dziedziczyć także długi zmarłego. 
Jeżeli testator chce nałożyć na spadko-
biercę obowiązek oznaczonego działania 

lub zaniechania, nie czyniąc go jedno-
cześnie dłużnikiem, powinien skorzystać 
z polecenia. Instytucja ta umożliwia 
spadkodawcy osiągnięcie celów, 
co do których zwykła konstrukcja długu 
i odpowiadającej mu wierzytelności z na-
tury rzeczy nie znajduje zastosowania. 
Można sobie np. wyobrazić polecenie, 
w którym testator – będący za życia 
aktywnym orędownikiem praw zwierząt 
– zobowiązuje spadkobiercę do pomocy 
fundacji, która w działalność statutową 
ma wpisaną walkę o prawa czworono-
gów. Warto jednak zaznaczyć, że z racji 
tego, że ustanowienie polecenia nie czyni 
nikogo wierzycielem, to niewywiązanie 
się z niego nie pociąga za sobą również 
żadnych sankcji prawnych w stosunku 
do obciążonego. 

Prawo do zachowku 
Podstawową zasadą prawa spadkowego 
jest swoboda testowania, co oznacza, 
że spadkodawca może zapisać cały swój 
majątek osobom spoza kręgu najbliższych 
krewnych (fizycznym i prawnym, np. 
fundacjom). Ustawodawca wyszedł jed-
nak z założenia, że skoro bliscy zmarłego 
zwykle pomagają mu gromadzić majątek, 
to nie można ich zostawić z niczym. 
Zabezpieczeniem interesów tych osób jest 
zachowek. 
Domagać się go mogą osoby wymienio-
ne w art. 991 par. 1 k.c. – czyli zstępni 
(dzieci, a jeśli te zmarły przed testatorem, 
to ich potomkowie), małżonek i rodzice 
spadkodawcy – które pominięto w testa-
mencie, a zostałyby powołane do spadku 
z ustawy. 
Zachowek będzie im przysługiwał, jeżeli 
nie otrzymały go wcześniej w postaci da-
rowizny od spadkodawcy bądź w formie 
powołania do spadku albo zapisu. Jego 
wysokość to w zasadzie 50 proc. wartości 
udziału, który przypadłby uprawnionemu 
przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli 
jednak taka osoba jest trwale niezdolna 
do pracy albo małoletnia, zachowek 
wzrasta do 2/3 wartości udziału. Prawa 
tego spadkodawca może pozbawić 
najbliższych, tylko wydziedziczając ich 
w sytuacjach wymienionych w ustawie, 
np. w przypadku popełnienia przez nich 
przestępstwa przeciw testatorowi, rażą-
cego zaniedbywania go i uporczywego 
naruszania zasad współżycia społecznego 
wbrew woli spadkodawcy. 

czy możemy skutecznie przekazać spadek 
wybranej fundacji? to możliwe, jeśli 
zastosujemy się do kilku ważnych wskazówek

Fundacja 
może 
dziedziczyć
paulina szewioła

•�własnoręcznie (tzw. testament hologra-
ficzny), 

•�w formie aktu notarialnego,
•�przez złożenie oświadczenia ostat-

niej woli w obecności upoważnio-
nego urzędnika (tzw. testament 
allograficzny).

Polskie prawo przewiduje także szczegól-
ne formy rozrządzeń majątkiem na wypa-
dek śmierci, tj. testament ustny, podróżny 
oraz wojskowy. Są one jednak stosowane 
w ograniczonym zakresie i tylko w wyjąt-
kowych okolicznościach. 

testaMent 
własnoręczny
Najprostszym rozwiązaniem jest oczy-
wiście sporządzenie testamentu hologra-
ficznego. Aby był ważny, musi zostać 
napisany w całości ręcznie, podpisany 
i opatrzony datą. Na jego podstawie 
spadkodawca (testator) może powołać 
do dziedziczenia całości lub części spadku 
jedną lub kilka osób (zarówno fizycz-
nych, jak i prawnych). Powinien jednak 
pamiętać, że udziały w spadku zawsze 
określa się ułamkowo, (np. w 1/2, 1/3 
czy 1/4), a nie przez odwoływanie się 
do określonych składników majątkowych, 
np. „spadkobierca A dziedziczy działkę, 
a spadkobierca B samochód” (konkretne 
dobra po zmarłym mogą być jedynie 
przedmiotem zapisu, o czym będzie 
mowa poniżej). Jeżeli natomiast spadko-
dawca nie określi udziału poszczególnych 
sukcesorów, to będą oni dziedziczyć 
w częściach równych. 
W sytuacji, gdy testator ma obawy, 
czy wyraził swoją wolę dostatecznie 
jasno i zgodnie z prawem, zawsze może 
skorzystać z pomocy notariusza. Takie 
rozwiązanie eliminuje również ryzyko 
zniszczenia lub zaginięcia testamentu, 
rejent ma bowiem obowiązek przechowy-
wać w bezpiecznych warunkach wszyst-
kie akty notarialne, które podpisywane są 
przy jego udziale.

inne rozPorządzenia 
W testamencie – poza wskazaniem spad-
kobiercy – testator może umieścić także 



12 Wesprzyj akcje dla zwierząt - przekaż 1% podatku

PodsumoWanie roku 2016

Opiekujemy się tysiącami 
zwierząt w całej Polsce – kar-
mimy je, zapewniamy opiekę 
weterynaryjną, zajmujemy się 

nimi w domach tymczasowych naszych 
wolontariuszy i szukamy domów stałych, 
aby pomóc kolejnym potrzebującym zwie-
rzętom. Robimy to już od 16 lat i wiemy, 
że potrzeby nigdy się nie kończą! 
Zajmujemy się zwierzętami m.in. 
w Schronisku w Korabiewicach. Opiekę 
znajdują tam zarówno psy, koty, lisy, jak 
i zwierzęta gospodarskie – konie, świnie, 
krowy, kury. Nie ograniczamy opieki 
do gatunków zwierząt domowych – uwa-
żamy, że każdemu zwierzęciu należy się 
godne i dobre życie. 
Poza działaniami skierowanymi bezpo-
średnio na pomoc zwierzętom pro-
wadzimy również w całej Polsce akcje 
skierowane na promocję diety, która 
nie zawiera składników odzwierzęcych. 
Bronimy także koni ciężko pracujących 
nad Morskim Okiem w Tatrach i or-
ganizujemy kampanię mającą na celu 
wycofanie transportu konnego w tym 
miejscu. Prowadzimy kampanię antycyr-
kową, czego efektem w 2016 roku było 
m.in. odebranie cyrkowi niedźwiedzia 
Baloo. Poza tym prowadzimy interwencje, 
a w razie zagrożenia zdrowia i życia zwie-
rzęcia odbieramy je od dotychczasowych 
opiekunów, zapewniając potrzebującym 

czworonogom bezpieczne schronienie 
oraz opiekę weterynaryjną. 
O tych i wielu innych działaniach możesz 
przeczytać na naszym fanpage’u na Face-
booku (www.facebook.com/fundacjavi-
va), jak również na stronie internetowej 
www.viva.org.pl.

chcesz wsPomóc 
zwierzęta? jest 
na to kilka sPosoBów 

Przekaż dotację 
•�dla przelewów w Polsce na nasze 

konto główne 53 1500 2080 1220 8000 
0100 0000

•�dla przelewów z zagranicy IBAN/BIC: 
PL53150020801220800001000000,  
swift: WBKPPLPP

 Bank Zachodni WBK,  
 ul. Targowa 49/51, 03-733 Warszawa
Co ważne, darowiznę możesz odliczyć 
od podatku lub przychodu. Z takiego 
odliczenia skorzystać mogą osoby rozlicza-
jące się według zasad ogólnych (stawka 
18% do dochodu w wysokości 85 528 zł 
oraz 32% do nadwyżki) oraz ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych.

Przekaż 1% 
podatku w zbliżającym się okresie rozli-
czeniowym PIT w 2017 roku. Wpisz KRS 
0000135274 do rocznego zeznania. 

Przekazanie 1% nic nie kosztuje – 
do Ciebie należy decyzja, kogo chcesz 
wesprzeć tą kwotą. Wsparcie potrze-
bujących zwierząt jest bardzo dobrym 
pomysłem! 
Darowizna i przekazanie 1% podatku 
to dwa różne sposoby na wsparcie 
zwierząt. Warto skorzystać z ich obydwu, 
aby naszym braciom mniejszym żyło się 
lepiej! 

kuPuj na allegro 
Nasze przedmioty do licytacji znajdziesz 
na www.charytatywni.allegro.pl, wpisu-
jąc: Fundacja Viva! przy wyszukiwaniu 
i zmieniając zakres wyszukiwania na: 
OPP. 
Możesz również przekazać fanty na cha-
rytatywną licytację – kontakt: biuro@viva.
org.pl

kuPuj w sklePiku ViVy!  
Mamy świetne prezenty dla najbliższych 
na wiele okazji! Wybierać możesz spośród 
250 produktów na stronie www.sklepik.
viva.org.pl

kuPuj w keko 
Pomóż przy okazji zakupów dla 
swojego zwierzęcego przyjaciela 
w sklepie stacjonarnym Keko w Kon-
stancinie lub na stronie internetowej 
www.keko.pl

Przekaż darowiznę  
przy okazji wpłaty lub wypłaty gotówki 
z bankomatu Euronetu. 

PrzeŚlij sms 
o treści: SCHRONISKO na numer:  
91983 – koszt wysłania SMS wynosi 
19,00 zł PLN 
79567 – koszt wysłania SMS wynosi 
9,00 zł PLN 
76567 – koszt wysłania SMS wynosi 
6,00 zł PLN 
74567 – koszt wysłania SMS wynosi 
4,00 zł PLN 
73601 – koszt wysłania SMS wynosi 
3,0 zł PLN 
72051 – koszt wysłania SMS wynosi 
2,00 zł PLN 
71051 – koszt wysłania SMS wynosi 
1,00 zł PLN 
Podane ceny są netto i nie zawierają 
23% VAT.

Przygotuj testament
Fundacja Viva! może być również spadko-
biercą w odpowiednio przygotowanym 
testamencie. O tym, jak go przygotować, 
przeczytasz w tym numerze gazety. 

Więcej sposobów pomocy znajdziesz 
na stronie internetowej www.viva.org.pl/
pomoc_finansowa.html
Zapraszamy do wsparcia naszych działań! 

wesprzyj 
działania 
Fundacji 

Viva!

wszystkie działania fundacji viva! są niemal 
w całości finansowane z wpłat naszych 
darczyńców. bez was nie moglibyśmy 
działać na taką skalę i pomagać tysiącom 
zwierząt w całej polsce! 


