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SPRAWOZDANIE 

 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia 

w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących organizacji pokazów cyrkowych 

z udziałem zwierząt na terenie Miasta. 

 

 

W okresie od 02 lutego do 15 lutego 2016 roku odbyły się konsultacje 

społeczne w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących organizacji pokazów cyrkowych 

z udziałem zwierząt na terenie Miasta. 

 

W/w konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 672/2014 

Rady Miejskiej Radomia z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia i Zarządzenia 

Nr 1076/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: 

przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących 

organizacji pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenie Miasta.  

 

W związku z powtarzającymi się opiniami dotyczącymi złego traktowania zwierząt 

w cyrkach oraz stosowania w innych miastach zakazów organizacji takich pokazów, 

Prezydent Miasta Radomia postanowił zasięgnąć opinii mieszkańców Radomia 

w ww. sprawie. 

Celem i przedmiotem konsultacji było zebranie opinii i propozycji mieszkańców 

miasta Radomia w sprawie organizacji pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenie 

miasta Radomia. 

 

Zasięg konsultacji miał charakter ogólnomiejski, a uczestniczyć w nich mogli 

wszyscy mieszkańcy Radomia. 



 

 

 

PREZYDENT MIASTA RADOMIA – RADOSŁAW WITKOWSKI 

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl  

www.radom.pl  

 

 

 

Formy przeprowadzenia w/w konsultacji: 

a) w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie 
www.radom.pl/konsultacje, 

b) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: 

konsultacje@umradom.pl, 

c) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety w czterech stałych punktach 

obsługujących konsultacje:  

- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9, 

- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,  

- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,  

- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1,  

d) ankiety bezpośrednie (wywiad standaryzowany) na terenie miasta Radomia. 

 

W ramach Konsultacji Społecznych wpłynęło 986 ankiet i opinii, w tym: 

 

− Ankiety internetowe – 611 

− Ankiety papierowe złożone w punktach konsultacyjnych- 175  

− Ankiety bezpośrednie (wywiady standaryzowane) – 193  

− Opinie i uwagi do prowadzonych konsultacji - 7  

 

Na postawione w ankiecie pytania mieszkańcy odpowiedzieli: 

1. Czy Pan/Pani uważa, że zwierzęta w cyrku są źle traktowane? 

TAK  - 651 osób, co stanowi 66,77% uczestników konsultacji 

NIE  - 324 osoby, co stanowi 33,23%  

Brak zdania – 2 osoby  
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2. Czy jest Pan/Pani za zakazem organizacji pokazów cyrkowych z udziałem 

zwierząt na terenie Radomia? 

TAK  -626 osób, co stanowi 64,07% uczestników konsultacji, 

NIE  - 351 osób, co stanowi 35,93%  

Brak zdania – 2 osoby 

 

Zauważalna jest rozbieżność wyników w zależności od ich źródła – spójne wyniki 

uzyskano w badaniach ankietowych: papierowych i internetowych: 

Z pytaniem nr 1: Czy Pan/Pani uważa, że zwierzęta w cyrku są źle traktowane? 

zgodziło się : 69,23% uczestników składających ankiety papierowe i 69,14% ankiety 

internetowe. 

Pytanie nr 2: Czy jest Pan/Pani za zakazem organizacji pokazów cyrkowych 

z udziałem zwierząt na terenie Radomia? 

Ankiety papierowe: Tak: 66,86%, Nie – 33,14%;  

Ankiety internetowe: Tak - 69,29%; Nie – 30,71% 

 

W ankietach bezpośrednich mniejszy jest udział respondentów, którzy uważają, że 

zwierzęta w cyrku są źle traktowane - 56,61%. W pytaniu 2 przeważają osoby nie 

zgadzające się z zakazem organizacji pokazów cyrkowych (54,92%) 

Z uwag uzyskanych w czasie ankiet bezpośrednich wynika też tendencja do 

pozostawienia wyboru mieszkańcom, czy chcą iść na pokazy cyrkowe z udziałem zwierząt 

(nie chodzę, to wybór każdego, niech robią co chcą; jeśli chcą; sami decydują; jest to 

decyzja osobista). Kolejnym powodem dlaczego wg mieszkańców powinny odbywać się 

tego typu pokazy jest możliwość obejrzenia przez m.in. dzieci zwierząt (Jak nie w zoo, to 

tylko tak można je obejrzeć; wnuczki, małe dzieci; gdzie oglądać?; to wszystko dla dzieci; 

to atrakcja).  

Pełne wyniki liczbowe stanowią załącznik 1 do sprawozdania. 
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W ramach konsultacji społecznych wpłynęło także 7 uwag/opinii nie złożonych na 

formularzach ankietowych.  

 

Cztery uwagi zostały nadesłane przez osoby prywatne. Pierwsza z nich wyraża 

opinię popierającą pokazy cyrkowe z udziałem zwierząt. Zwrócono uwagę na fakt, iż 

zwierzęta są dobrze traktowane, a pokazy z ich udziałem stanowią tradycję cyrków. 

Zaznaczono również, że w dyskusji porusza się kwestię zwierząt, zapominając o ludziach, 

którzy dzięki nim się utrzymują.  

 

W drugim mailu wyrażono pozytywną opinię dotyczącą udziału zwierząt domowych 

w tego typu pokazach, które chętnie współpracują z ludźmi. W kwestii dzikich zwierząt 

osoba wyraża negatywną opinię, ponieważ jej zdaniem cyrki nie są w stanie zapewnić 

odpowiednich warunków życia.  

 

W dwóch kolejnych mailach przedstawiono negatywne opinie dotyczącą tego typu 

pokazów i popierano całkowity zakaz pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt. 

Argumenty przedstawione to: przymuszanie zwierząt do zachowań nienaturalnych, 

cierpienie z powodu ciągłego stresu jakiemu są poddawane zwierzęta w cyrku, życie 

w klatkach, ciągła tresura, zły wpływ na dzieci oraz brak wartości edukacyjnej pokazów, 

które mogą utrwalać złą postawę w traktowaniu zwierząt.  

 

Następne uwagi wpłynęły od organizacji o charakterze ogólnopolskim. Pierwsza 

z nich została przesłana przez Koalicję Cyrku bez Zwierząt, w którym przedstawiono 

szereg argumentów przeciwko pokazom cyrkowym z udziałem zwierząt, 

a opowiadających się za pokazami cyrkowymi bez udziału zwierząt odwołując się do 

przykładów Cyrków, które funkcjonują bez tego typu pokazów. Argumentami przeciwko 

wykorzystywaniu zwierząt w czasie pokazów było: zmuszanie zwierząt do wykonywania 

sztuczek, długie transportowanie i przetrzymywanie w złych warunkach, kwestia dbałości 
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o prawidłowy rozwój i wychowanie dzieci, jak również bezpieczeństwo mieszkańców, 

poszanowanie dla przepisów prawa. Do korespondencji została dołączona prezentacja 

przedstawiająca złe traktowanie zwierząt w cyrkach. 

 

Dwie ostatnie korespondencje nadesłane drogą elektroniczną przez Związek 

Pracodawców Cyrku i Rozrywki z siedzibą w Warszawie oraz Cyrk Zalewski dotyczą 

zakazu wynajmowania terenów dla cyrków, zawierające miedzy innymi opinie prawne 

dotyczące uprawnień samorządów terytorialnych do zakazywania przedstawień 

cyrkowych z udziałem zwierząt opinie weterynaryjne oraz skargę na nienależyte 

wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.  

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był: Referat Komunikacji 

Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

 

Niniejsze sprawozdanie publikuje się w: 

a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  

b) na tablicy ogłoszeń Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu, 

c) na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Radosław Witkowski 
 


