
DOFINANSOWANIE DO ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTRACJI 
PSÓW I KOTÓW W WARSZAWIE

 
 
Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy 
do 14 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie m.st. Warszawy w 2012 roku (uchwała nr XXXIII/801/2012 Rady m.st. Warszawy 
z dnia 8 marca 2012 r.). 
Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać 
z możliwości wykonania zabiegu w jednej z 9 wybranych lecznic weterynaryjnych (bez 
względu na miejsce zamieszkania) [wykaz lecznic].
M.st. Warszawa dofinansowuje 50% kosztów zabiegu, pozostałe 50% pokrywa właściciel 
zwierzęcia. 
UWAGA: W przypadku psów wymagane jest aby pies był oznakowany elektroniczne oraz 
posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. 
 
Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów 
rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt niż 
podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania 
uboczne.
 
 
ZALETY ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTARCJI ZWIERZĄT:
 

u zwierząt poddanych tym zabiegom zmniejsza się niekontrolowana agresja,
nie dochodzi do ucieczek - zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość 
zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień, czy wypadków komunikacyjnych,
nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych kociąt czy 
szczeniąt,
większe przywiązanie do właścicieli - swojego „stada”,
sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej,
sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń 
układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,
kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty, w tym na 
śmiertelny nowotwór prostaty, 
dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.

 
A B C  ZABIEGÓW:
 

Podczas zabiegu, suki i kotki nie powinny  być w trakcie cieczki/rui.   
Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy 
tylko wodę do picia.
Uzyskaj informacje, od lekarza przeprowadzającego zabieg, dotyczące postępowania 
ze zwierzęciem po operacji i jego późniejszej diety.

 
Warunkiem przeprowadzenia dofinansowanego zabiegu jest:

wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach – formularza 
pn. „Oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji w ramach 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2012 roku”;
okazanie dowodu tożsamości;
okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu 
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potwierdzającego prawa do zwierzęcia.
 
 

 
 
Opracowane 26 czerwca 2012 r.

2
 


