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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/193 – Wykonywanie zdań gmin dotyczących ochrony zwierząt 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Środowiska 

Kontroler Jacek Szymański, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 82614 z dnia 
18.10.2012 r.                                                                [dowód: akta kontroli str. 1] 

Jednostka 
kontrolowana 

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny,  
ul. Słoneczna 2, 05-205 Klembów  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Celina Saliba, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce Patrol Interwencyjny                                    [dowód: akta kontroli str. 98-100] 

  

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1  działalność Stowarzyszenia Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, 
w zakresie prowadzenia na zlecenie gmin wyłapywania zwierząt i zapewnienia im 
opieki.   

Stowarzyszenie, dla realizacji swoich statutowych celów, pozyskiwało m.in. środki 
publiczne na podstawie umów zawartych z gminami dotyczących świadczenia usług 
w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych i dalszej nad nimi opieki. 
W działaniach Stowarzyszenia związanych z realizacją tych umów ujawniono szereg 
nieprawidłowości. Wśród najważniejszych wymienić należy:  

 wykonywanie, na terenie 13 gmin, czynności w zakresie wyłapywania zwierząt, 
pomimo braku wymaganego, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2, zwanej 
dalej „ustawą o utrzymaniu czystości”, zezwolenia wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, na 
prowadzenie takiej działalności;  

 prowadzenie działalności właściwej dla schroniska dla zwierząt (działalności 
nadzorowanej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt3, zwanej dalej 
„ustawą o ochronie zdrowia zwierząt”, wymienionej w art. 1 pkt 1 lit. j ww. 
ustawy), bez zgłoszenia zamiaru prowadzenia ww. działalności, o którym mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a także nie posiadając zezwolenia na 
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wydanego przez wójta 
gminy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zgodnie 
z art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości, a nawet wbrew 
decyzji Wójta Gminy Klembów z dnia 16 lipca 2011 r. nakazującej zaprzestanie 
działalności. 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  

2  Dz.U. z 2012 r., poz. 391. 

3  Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.  
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 przetrzymywanie zwierząt, w obiekcie niespełniającym warunków 
weterynaryjnych stawianym schroniskom dla zwierząt, co zgodnie 
z orzeczeniami Powiatowego Lekarza Weterynarii zwanego dalej „PLW” 
w Warszawie, stanowiło istotne zagrożenie, nie tylko dla zdrowia i życia 
zwierząt tam przebywających, ale również zdrowia publicznego, ze względu na 
niewłaściwe warunki zdrowotne, higieniczne oraz epizootyczne;  

 kontunuowanie działalności, wbrew decyzji PLW z dnia 17 maja 2012 r. 
zakazującej przyjmowania nowych zwierząt do schroniska. W okresie od 
czerwca 2012 r. do września 2012 r., Stowarzyszenie wystawiło 14 faktur, na 
łączną kwotę 43.100 zł, za świadczone usługi w zakresie wyłapywania zwierząt 
bezdomnych i objęcia ich opieką;  

 nieposiadanie wykazu zwierząt, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt4, zwanego 
dalej „rozporządzeniem w sprawie wymagań weterynaryjnych”;   

 nieujmowanie zdarzeń (w tym operacji gospodarczych) w księgach 
rachunkowych i niewykazywanie ich w sprawozdaniach finansowych, zgodnie 
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości5. Tym samym 
nie prowadzono ksiąg rachunkowych i nie sporządzano sprawozdań 
finansowych, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 ww. ustawy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Spełnianie przez podmiot prowadzący schronisko 
wymogów formalnych dotyczących decyzji i zezwoleń 
umożliwiających rozpoczęcie działalności schroniska 

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny, 
zarejestrowane z dniem 3 lipca 2009 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
prowadziło działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie odpłatnego 
odławiania bezdomnych zwierząt, przewożenia ich do miejsca przetrzymywania pod 
nazwą Ośrodek Adaptacyjno-Adopcyjny, zlokalizowanego w Klembowie, zwanego 
dalej „Ośrodkiem” lub „obiektem”, w którym poddawano zwierzęta zabiegom 
pielęgnacyjnym i leczniczym oraz sterylizacji i kastracji. Zwierzęta przyjęte do 
Ośrodka przebywały w nim do czasu adopcji, odebrania przez właścicieli lub zgonu.  

[dowód akta kontroli str.101-106, 276-277, 281-288, 291-294, 296-298, 306-338, 
347-350, 370-375, 385-391, 414-430]  

Ustalono, że pismo Stowarzyszenia w sprawie objęcia nadzorem weterynaryjnym 
działalności podmiotu, określonego jako schronisko dla bezdomnych zwierząt, PLW 
otrzymał w dniu 15 grudnia 2011 r., za pośrednictwem Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Po uzupełnieniu przez Stowarzyszenie 
dokumentacji, decyzją nr 24/2012 z dnia 20 marca 2012 r. PLW nadał 
Stowarzyszeniu, prowadzącemu działalność w zakresie schroniska dla zwierząt, 
weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14343401. Decyzję wydano na czas określony 
do dnia 29 czerwca 2012 r.      [dowód akta kontroli str. 43-45, 146]  

Wcześniej działalność właściwą dla schroniska dla zwierząt prowadziło pod tym 
samym adresem Koło w Klembowie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, 

                                                      
4  Dz. U. Nr 158, poz. 1657. 

5  Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. 
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w imieniu którego Prezes Zarządu, Celina Saliba, w dniu 30 grudnia 2008 r., 
wystąpiła do PLW o wpisanie „Mini schroniska” do ewidencji schronisk. PLW, 
decyzją nr 14/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. adresowaną do Stowarzyszenia, 
odmówił stronie nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, 
w uzasadnieniu decyzji podając, że:  

 w myśl art. 5 ust. 9 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, w przypadku otrzymania 
zgłoszenia zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej – schroniska dla 
zwierząt – powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję o nadaniu 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego; 

 podmiot prowadzący działalność nadzorowaną – schronisko dla zwierząt,  
wymienioną w art. 1 pkt 1 lit. j ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, powinien 
zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy spełniać wymagania weterynaryjne określone 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych; 

 z uwagi jednak na niespełnienie przez stronę wymogów weterynaryjnych, co 
stwierdzono podczas kontroli interwencyjnej przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 
2008 r., uzasadniona jest odmowa nadania stronie weterynaryjnego numeru 
identyfikacyjnego.  

Powyższa decyzja, po zaskarżeniu przez stronę, została w dniu 6 marca 2009 r. 
uchylona w całości przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, 
a postępowanie w pierwszej instancji zostało umorzone. W uzasadnieniu 
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii podał, że: 

 PLW nie miał prawa odmówić stronie nadania weterynaryjnego numeru 
identyfikacyjnego, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie 
zdrowia zwierząt, podjęcie działalności nadzorowanej, polegającej na 
prowadzeniu schroniska dla zwierząt, jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu 
zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii; powyższe 
oznacza, że podjęcie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla 
zwierząt podlega wyłącznie rejestracji przez złożenie stosownego wniosku, bez 
spełniania przez podmiot warunków weterynaryjnych dla tego rodzaju 
działalności, 

 PLW, wydając zaskarżoną decyzję, oparł się na ustaleniach kontroli obiektu 
w Klembowie przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2008 r., czyli przed dniem 
wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie (strona złożyła wniosek 
z dniem 30 grudnia 2008 r.); wyniki ww. kontroli nie mogły stanowić, w świetle 
przepisów KPA materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, 

 postępowanie zostało wszczęte na wniosek Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce, co czyni niezrozumiałym fakt adresowania decyzji 
nr 14/2009 do Stowarzyszenia.                
              [dowód akta kontroli str. 117-118, 122-124]  

Do grudnia 2011 r. Stowarzyszenie nie zgłaszało PLW prowadzenia działalności, 
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. 

W wyniku kontroli, przeprowadzonej w Ośrodku, w dniu 17 kwietnia 2012 r., przez 
pracowników Powiatowego Inspektoratu  Weterynarii, zwanego dalej „PIW”, PLW 
decyzją nr 59/2012 z dnia 17 maja 2012 r. nakazał Stowarzyszeniu wstrzymanie 
działalności poprzez zakaz przyjmowania nowych zwierząt do schroniska do czasu 
usunięcia uchybień. W uzasadnieniu decyzji wymieniono stwierdzone w toku ww. 
kontroli, naruszenia wymagań weterynaryjnych przy prowadzonej przez podmiot 
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działalności nadzorowanej.                   
               [dowód akta kontroli str. 46-50, 53-56]  
Powyższy zakaz nie został cofnięty do dnia zakończenia kontroli. 

Złożone przez stronę, w dniu 16 czerwca 2012 r., odwołanie od ww. decyzji zostało  
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pismem z dnia 25 lipca 
2012 r, pozostawione bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych – nie zostało bowiem 
podpisane przez dwie osoby reprezentujące Zarząd Główny Stowarzyszenia, 
zgodnie z KRS.           [dowód akta kontroli str. 62-64, 82]  

Pomimo decyzji PLW nr 59/2012 r., Stowarzyszenie nadal przyjmowało do Ośrodka 
wyłapane psy m.in. z terenu gmin: Ząbki, Halinów, Kobyłka. Za wykonane, w okresie 
od czerwca do września 2012 r., usługi wystawiono 14 faktur na kwotę 43.100 zł. 

  [dowód akta kontroli str.  83, 87-88, 90-92, 262-263, 265-267,269]  

Stowarzyszenie nie posiadało również zezwolenia wójta gminy właściwej ze 
względu na miejsce prowadzenia działalności, na prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt, ani nie występowało o wydanie ww. zezwolenia. Ustalono, że 
Wójt Gminy Klembów, decyzją nr 2/2011 z dnia 16 lipca 2011 r., nakazał Prezesowi 
Stowarzyszenia zaprzestanie prowadzenia bez zezwolenia działalności w zakresie 
m.in. prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

 [dowód akta kontroli str. 144-145, 468-469]  

W związku z prowadzeniem przez Stowarzyszenie działalności noszącej znamiona 
działalności nadzorowanej – schroniska dla zwierząt – PLW skierował do 
Komendanta Komisariatu Policji w Tłuszczu, w latach 2010–20126, łącznie 6 
zawiadomień o popełnieniu wykroczenia z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie 
zdrowia zwierząt.          [dowód akta kontroli str. 23-24, 32, 37, 81, 89]  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Prowadzenie działalności właściwej dla schroniska dla zwierząt, bez zgłoszenia 
zamiaru prowadzenia ww. działalności powiatowemu lekarzowi weterynarii.     

Prowadzenie schroniska dla zwierząt, zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. j ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt, jest w rozumieniu ustawy tzw. działalnością 
nadzorowaną, której podjęcie, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, jest 
dozwolone, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zamiaru prowadzenia takiej 
działalności powiatowemu lekarzowi weterynarii. Konsekwencją dokonania 
zgłoszenia jest nadanie decyzją PLW, na podstawie art. 5 ust. 9 ww. ustawy, 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego oraz wpisanie do rejestru działalności 
nadzorowanej, o którym mowa w art. 11 ww. ustawy. 

Stowarzyszenie, zarejestrowane w dniu 3 lipca 2009 r., zgłosiło prowadzenie 
działalności w grudniu 2011 r.  

2. Kontynuowanie działalności i przyjmowanie nowych zwierząt, wbrew decyzji 
PLW nr 59/2012 z dnia 17 maja 2012 r., nakazującej wobec stwierdzonych 
nieprawidłowości, wstrzymanie działalności i zakazującej przyjmowania nowych 
zwierząt do schroniska do czasu usunięcia uchybień.  

3. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt bez zezwolenia wójta gminy, 
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. 

Art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości stanowi, że na prowadzenie 
schronisk dla bezdomnych zwierząt wymagane jest zezwolenie, wydawane, 

                                                      
6  Wszystkie dane zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym dotyczące 2012 r. obejmują okres od 1 stycznia 2012 r. 

do 23 listopada 2012 r., tj. do dnia zakończenia kontroli. 
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zgodnie z art. 7 ust. 6 ww. ustawy, przez  wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług. Organem 
właściwym w omawianej sprawie był Wójt Gminy Klembów.  

Stowarzyszenie nie zwracało się do ww. organu o wydanie zezwolenia, 
a działalność prowadziło nawet wbrew decyzji Wójta Gminy Klembów z dnia 
16 lipca 2011 r., nakazującej Prezesowi Stowarzyszenia zaprzestanie, bez 
posiadania zezwolenia, działalności w zakresie m.in. prowadzenia schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Zarząd Główny 
Stowarzyszenia, kierowany przez Celinę Salibę, Prezesa Zarządu, która 
w wyjaśnieniach podała m.in, że Stowarzyszenie nie składało do Wójta Gminy 
Klembów wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska, ze względu na 
pewność, że zezwolenie nie byłoby wydane m.in. z powodu niekorzystnej lokalizacji 
(zbyt małej odległości obiektu od zabudowy mieszkalnej). 

[dowód akta kontroli str.468-469] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Spełnianie przez podmiot prowadzący działalność 
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt 
wymogów formalnych dotyczących decyzji i zezwoleń 
umożliwiających prowadzenie takiej działalności  

Stowarzyszenie prowadziło działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, odławiając (lub odbierając) zwierzęta na podstawie umów zawartych 
z organami gmin lub jednorazowych zleceń (współpraca była prowadzona z 13 
gminami), w których określane były wymagania dotyczące zakresu oraz jakości 
wykonywanych usług. 

 [dowód akta kontroli str. 276-278, 281-289, 291-294, 296-298, 301-302, 306-338, 
341-344, 347-350, 370-375, 385-406, 414-430] 

Odłowione zwierzęta były następnie przetrzymywane w prowadzonym przez 
Stowarzyszenie Ośrodku, w którym zapewniano im opiekę, leczenie oraz 
prowadzono starania w kierunku ich adopcji. Stowarzyszenie, poza okresem od 
20 marca 2012 r. do 17 maja 2012 r., nie było wpisane do rejestru podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie „schronisko dla zwierząt”, 
prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. Powyższą działalność 
prowadzono bez zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 
względu na miejsce świadczenia usług.                
                  [dowód akta kontroli str. 468-469, 471-472]  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Prowadzenie działalności w zakresie wykonywania ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami (wyłapywania zwierząt) bez posiadania wymaganych zezwoleń. 

Art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości stanowi, że na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymagane jest 
zezwolenie, wydawane, zgodnie z art. 7 ust. 6 ww. ustawy przez  wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług. 
Ustalono, że Stowarzyszenie nie posiadało ww. zezwoleń, natomiast Wójt Gminy 
Klembów, decyzją nr 2/2011 z dnia 16 lipca 2011 r., nakazał Prezesowi 
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Stowarzyszenia zaprzestanie prowadzenia bez zezwolenia działalności w zakresie 
m.in. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.   

2. Prowadzenie działalności w zakresie wykonywania ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami (wyłapywania zwierząt), bez przekazywania odłowionych zwierząt 
do schronisk. 

Art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt7 , obowiązujący 
od 1 stycznia 2012 r stanowi, że zabronione jest odławianie zwierząt bez 
zapewnienia im miejsca w schronisku (z wyjątkiem zwierząt stwarzających poważne 
zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt). Ustalono, że odłowione zwierzęta 
przetrzymywane były w Ośrodku, prowadzonym przez Stowarzyszenie. 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Zarząd Główny 
Stowarzyszenia, kierowany przez Celinę Salibę, Prezesa Zarządu. 

W udzielonych wyjaśnieniach Prezes Stowarzyszenia podała, że Stowarzyszenie 
posiadało odpowiedzi ze strony schronisk z terenu woj. mazowieckiego, 
odmawiające przyjmowania psów, z powodu przepełnienia ww. schronisk. 

     [dowód akta kontroli str. 471-472] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Stan techniczny i sanitarny schroniska oraz zapewnienie 
właściwych warunków bytowania zwierząt 

3.1. Stan techniczny i sanitarny schroniska 

Stan techniczny i sanitarny obiektu oceniany był podczas kontroli Ośrodka przez 
Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, zwany dalej „PIW”: w 2010  r. – w dniach: 
27 stycznia i 22 czerwca, w 2011 r. – w dniach 29 marca i 15 czerwca, w 2012 r. – 
w dniach: 17 kwietnia, 14 czerwca, 6, 12 i 18 lipca, 1, 8 i 24 sierpnia, 21 września 
i 19 października. Wyniki  kontroli wykazywały m.in., że: 

 obiekt nie spełniał wymagań dotyczących lokalizacji (znajdował się zbyt blisko 
zabudowy mieszkalnej),     

 nie posiadał niektórych pomieszczeń (do wykonywania zabiegów chirurgicznych, 
przechowywania środków dezynfekcyjnych, do wydawania zwierząt ze 
schroniska), które powinny się znajdować na terenie schroniska, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,    

 skuteczność zabiegów, w zakresie okresowej dezynfekcji klatek była 
niewystarczająca. 

[dowód akta kontroli str. 29-30, 34-36, 46-50, 57-61, 66, 71, 75, 84-88,92]  

W wyniku oględzin, przeprowadzonych w dniu 9 listopada 2012 r., podczas kontroli 
NIK z udziałem specjalisty, stwierdzono, że: 

 teren nieruchomości był ogrodzony i zabezpieczony przed wydostaniem się 
zwierząt na zewnątrz; teren podwórka miał nawierzchnię nieutwardzoną, 
wzmocnioną piaskiem i żwirem; teren wybiegu (przy budynku mieszkalnym) był 
częściowo pokryty trawą; 

 Stowarzyszenie miało zawartą umowę z firmą utylizacyjną na odbiór zwłok 
zwierząt; 

                                                      
7  Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm. 
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 nie wszystkie pomieszczenia wykonane były z materiałów łatwych do odkażania 
(boksy drewniane), na ścianach części pomieszczeń znajdowały się pajęczyny, 
co mogło świadczyć, że pomieszczenia nie były od dawna dezynfekowane.     

 [dowód akta kontroli str. 226-227, 461-466]  
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na niespełnieniu niektórych wymagań, 
określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wymagań weterynaryjnych. Należy tu wymienić w szczególności: 

 lokalizację Ośrodka w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, 

 brak pomieszczeń: do wykonywania zabiegów chirurgicznych, przechowywania 
środków dezynfekcyjnych oraz do wydawania zwierząt ze schroniska, 

 elementy konstrukcyjne niektórych pomieszczeń nie były wykonane z materiałów 
łatwych do mycia i odkażania.               
         [dowód akta kontroli str.46-47, 49, 463-464] 

Zgodnie z § 1 ust.1 ww. rozporządzenia, schronisko dla zwierząt powinno być 
zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich (…), 
podczas gdy Ośrodek znajduje się w odległości ok. 15 m od najbliższych budynków 
mieszkalnych. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w schronisku wyodrębnia 
się pomieszczenia przeznaczone m.in. do wykonywania zabiegów leczniczych 
i chirurgicznych (pkt 1), do przechowywania środków dezynfekcyjnych, 
pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwierząt ze schroniska (ust. 2 pkt 2). 
Z kolei § 4 ust. 2 pkt 1a stanowi, że ściany, podłogi i drzwi wykonuje się 
z materiałów łatwych do mycia i odkażania. 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Zarząd Główny 
Stowarzyszenia, kierowany przez Celinę Salibę, Prezes Zarządu, która 
w wyjaśnieniach podała m.in., że Stowarzyszenie występowało do gmin powiatu 
wołomińskiego z wnioskami o wyznaczenie terenu na zorganizowanie schroniska, 
otrzymując wyłącznie odpowiedzi negatywne; ponadto stwierdziła, że według jej 
wiedzy, żaden z podmiotów prowadzących podobną działalność na terenie powiatu 
wołomińskiego nie spełnia warunku dotyczącego lokalizacji, a pomieszczenia 
w schronisku są sprzątane codziennie.            [dowód akta kontroli str. 468-469] 

3.2. Warunki bytowania zwierząt w schronisku 

Liczba zwierząt przebywających w Ośrodku była zmienna i np. w dniu 27 stycznia 
2010 r. wynosiła 180, w dniu 29 marca 2011 r. – 298, w dniu 15 czerwca 2011 r. – 
317, w  dniu 17 kwietnia 2012 r. – 218, w dniu 11 lipca 2012 r. – 186, w dniu 
8 sierpnia 2012 r. – 145, w dniu 21 września 2012 r. – 115, w dniu 19 października 
2012 r. – 80 i w dniu 9 listopada 2012 r – 27. Zdaniem Prezesa Zarządu, Ośrodek 
w latach 2010–2011 mógł pomieścić do 400 zwierząt, następnie część boksów, 
zlokalizowanych w stodole i w piwnicy, zlikwidowano i aktualna pojemność Ośrodka 
wynosiła ok. 200.   

Warunki bytowania zwierząt oceniane były podczas wizytacji i kontroli, 
przeprowadzanych w Ośrodku przez pracowników PIW. W ich wyniku stwierdzano 
m.in., że: 

 pomieszczenia do przetrzymywania zwierząt w klatkach i kojcach, znajdujących 
się w stodole i piwnicy, nie zapewniały minimalnych warunków utrzymywania 
zwierząt takich jak: wentylacja, wilgotność, temperatura, dostęp do światła 
dziennego; 
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 zamknięte klatki i budy stojące na zewnątrz budynków (na podwórku) przy 
wysokich temperaturach powietrza latem nie zapewniały zwierzętom właściwych 
warunków – zwierzęta miały zbyt mało miejsca, a wentylacja przy wysokich 
temperaturach zewnętrznych była niedostateczna; 

 część psów nie miało stałego dostępu do wody pitnej; 

 wyprowadzanie zwierząt z klatek/kojców co 2 godziny wydawało się mało 
wiarygodne, biorąc pod uwagę liczbę przetrzymywanych zwierząt oraz liczbę 
pracowników; 

 dokumentacja zwierząt była niespójna i niekompletna; nie udokumentowano 
w części przypadków: pochodzenia zwierząt, zabiegów dezynsekcji, dezynfekcji 
i deratyzacji.  

Podczas kontroli przeprowadzanych przez PIW nie zgłaszano zastrzeżeń co do 
stanu zdrowotnego zwierząt (stan części zwierząt określano jednak jako 
wychudzone).   

[dowód akta kontroli str. 29-30, 34-36, 46-50, 57-61, 66, 71, 75, 84-88,92]  

Nieprawidłowości jw. stwierdzone zostały również podczas interwencji, 
przeprowadzonej w dniu 17 maja 2010 r., przez Straż dla Zwierząt w Polsce Okręg 
w Warszawie.                    [dowód akta kontroli str. 3-13]  

W zawiadomieniach skierowanych do Komisariatu Policji w Tłuszczu, w dniach 
15 lutego 2010 r. oraz 27 czerwca 2011 r., PLW stwierdził, że dalsze przebywanie 
bezdomnych zwierząt w obiektach niespełniających podstawowych wymagań 
weterynaryjnych oraz niezapewnienie zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej 
na miejscu stanowi istotne zagrożenie, nie tylko dla zdrowia i życia zwierząt tam 
przebywających, ale również ze względu na warunki zdrowotne, higieniczne oraz 
epizootyczne, powoduje zagrożenie dla zdrowia publicznego. Powyższe działanie 
podmiotu, zdaniem PLW, stanowiło występek określony w art. 77 pkt 1 ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt.        [dowód akta kontroli str. 23, 37] 

W wyniku oględzin przeprowadzonych w toku niniejszej kontroli, z udziałem 
specjalisty, w dniu 9 listopada 2012 r. stwierdzono, że: 

 w Ośrodku przebywało 27 psów; 

 we wszystkich pomieszczeniach dla zwierząt znajdowały się miski z wodą;  

 psy przebywały w oddzielnych ocieplonych boksach, wyposażonych 
w legowiska, miały dostęp do wody pitnej; część boksów (7 szt.) miało wybiegi; 

 psy przebywające w boksach bez wybiegów były wyprowadzane na wybiegi 
z wystarczającą częstotliwością; 

 zwierzęta nie miały swoich misek – otrzymywały pokarm w przypadkowych 
naczyniach, nie dezynfekowanych po każdym karmieniu; 

 zwierzęta otrzymywały karmę suchą i mokrą; 

 opiekę nad zwierzętami sprawowali wolontariusze – 3 osoby;  

 w kartach ewidencyjnych zwierząt dokumentowano przeprowadzenie przez 
lekarzy weterynarii u niektórych zwierząt zabiegów sterylizacji i kastracji.   

 [dowód akta kontroli str. 461-466] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezapewnieniu zwierzętom 
wymaganych warunków bytowania przez większość kontrolowanego okresu.  

Art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że kto utrzymuje zwierzę domowe, 
ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami 
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i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające 
swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. 
Również w § 4 ust.3 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych podano, 
że w pomieszczeniach lub boksach zapewnia się zwierzętom swobodne poruszanie 
się, legowisko oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia.   

Wyniki kontroli wykazały, że Ośrodek nie był przygotowany do zapewnienia 
odpowiednich warunków bytowania takiej liczbie psów, która była przetrzymywana 
w okresie od  2010 r. do końca I połowy 2012 r, gdy w obiekcie przetrzymywano od 
200 do ponad 300 psów. Stwierdzano bowiem, że znaczącej liczbie psów nie 
zapewniono: 

 legowisk i stałego dostępu do wody pitnej, 

 dostępu do światła,  

 warunków do swobodnego poruszania się, 

 ochrony przed upałem. 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Zarząd Główny 
Stowarzyszenia, kierowany przez Celinę Salibę, Prezesa Zarządu. 

3.3. Opieka weterynaryjna 

Ośrodek nie zatrudniał na stałe lekarza weterynarii, korzystał natomiast z usług 
lecznic, aktualnie – lecznicy weterynaryjnej w Kobyłce – na podstawie podpisanej 
umowy o współpracy. Stwierdzono, że zwierzęta przebywające w schronisku były 
w razie potrzeby leczone, a ponadto poddawane były zabiegom w zakresie 
zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz szczepione przeciwko 
wściekliźnie; koty były ponadto szczepione przeciwko chorobom zakaźnym. 
Przeprowadzone zabiegi i przebieg leczenia dokumentowano poprzez wpisy, 
dokonywane przez lekarzy na kartach ewidencyjnych zwierząt lub też do ww. kart 
dołączano dokumentację medyczną. Brak było dowodów, że ww. zabiegi są 
dokonywane regularnie, czy wszystkie zwierzęta zostały zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie, z uwagi na niekompletność dokumentacji medycznej, również 
w zakresie usypiania ślepych miotów. 
      [dowód akta kontroli str. 35-36, 39-40, 47-49, 54, 58,61,125, 461-466] 

Na podstawie udostępnionych kart ewidencyjnych psów ustalono, że w latach 2010–
2012, w Ośrodku padło oraz poddano eutanazji, odpowiednio: w 2010 r. – 12, 

w 2011 r. – 92, w 2012 r. – 29 psów. Liczba padłych kotów wyniosła: w 2011 r.  6, 
w 2012 r. – 4. Liczba uśpionych ślepych miotów wyniosła: w 2010 – 3, w 2011 r. – 5, 
w 2012 r. – 1.              [dowód akta kontroli str. 474] 

Eutanazja dokonywana była przez lekarzy weterynarii i dokumentowana wpisami do 
kart ewidencji zwierząt. Odbioru zwłok zwierząt dokonywała firma utylizacyjna, 
z którą Stowarzyszenie miało podpisaną, aktualną umowę. Przechowywana 
w Ośrodku dokumentacja odbioru zwłok nie była kompletna i obejmowała jedynie 
okres od maja 2010 r. do stycznia 2012 r. Ocena poziomu śmiertelności zwierząt 
w Ośrodku była utrudniona z uwagi na nieprowadzenie wykazu zwierząt (sprawa 
nieprowadzenia wykazu została omówiona w pkt 4 wystąpienia) oraz brak w pełni 
wiarygodnych danych dotyczących liczby przyjętych zwierząt. Nie ustalono liczby 
przyjętych zwierząt w 2010 r. Przybliżone obliczenia wykazały, że śmiertelność 
zwierząt  przyjętych do Ośrodka w 2011 r. wyniosła 24,4%, a w 2012 r. – 23,0%. 
[dowód akta kontroli str. 171-175, 224-229, 461-466, 476] 

Książka kontroli weterynaryjnej prowadzona była w Ośrodku dopiero od dnia 
1 czerwca 2012 r.  Jej brak odnotowany został w protokole kontroli przeprowadzonej 
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przez lekarzy weterynarii z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie 
w dniu 14 kwietnia 2012 r.                   [dowód akta kontroli str. 52, 465] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Niepełne udokumentowanie zabiegów weterynaryjnych, którym były poddawane 
zwierzęta. 

§ 7 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych stanowi, że podmiot 
prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom opiekę weterynaryjną; natomiast dane 
dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych powinny być 
dokumentowane w wykazie (§ 6 ust. 1 pkt. 4 ww. rozporządzenia). Niekompletność 
dokumentacji nie pozwalała na ustalenie, czy zakres udzielanej opieki 
weterynaryjnej spełniał wymagania określone w § 7 rozporządzenia.   

2. Nieprowadzenie książki kontroli weterynaryjnej  

§ 7 ust. 2 powyższego rozporządzenia stanowi, że podmiot prowadzący schronisko 
prowadzi książkę kontroli weterynaryjnej, do której wpisywane są zalecenia 
urzędowego lekarza weterynarii. Książka taka założona została 1 czerwca 2012 r., 
pomimo funkcjonowania schroniska w okresie wcześniejszym.  

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Zarząd Główny 
Stowarzyszenia, kierowany przez Celinę Salibę, Prezesa Zarządu. 

3.4. Adopcje 

W okresie objętym kontrolą zaadoptowanych zostało 787 psów, w tym: w 2010 r. – 
202, w 2011 r. – 198, w 2012 r. – 387. Liczba psów zaadoptowanych przez osoby 
prywatne wyniosła 440 osobników, ponadto zwierzęta przekazywane były m.in. 
Fundacji Ochrony Zwierząt i Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego MRUNIO – 157, 
Hundehilfe Polen e.V. – 140.  Liczba adoptowanych kotów wyniosła 22, w tym, 
w 2011 r. – 13 oraz w 2012 r. – 9.                  [dowód akta kontroli str. 466, 474, 477] 

Stowarzyszenie promowało adopcje na swojej stronie internetowej oraz w  
ogłoszeniach prasowych, nie ograniczało dostępu do Ośrodka osobom skłonnym do 
adoptowania zwierząt i wolontariuszom, nawiązało kontakty z fundacjami polskimi i 
niemieckimi specjalizującymi się w adopcjach zwierząt. Adopcje przeprowadzano w 
drodze umów, na podstawie opracowanego regulaminu. Adopcje nie były 
uzależnione od uiszczenia opłaty. Według wyjaśnień Prezesa Zarządu, liczba 
adopcji nieudanych była znikoma.  
[dowód akta kontroli str. 165-167,184-188, 191-194, 199-200, 203-204, 206-209, 
212-219, 222-224, 471] 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie dotyczącym stanu technicznego i sanitarnego schroniska oraz  
zapewnienia właściwych warunków bytowania zwierząt.  

4. Rzetelność prowadzenia dokumentacji dotyczącej 
przyjmowania zwierząt do schroniska, zabiegów 
pielęgnacyjnych i weterynaryjnych, eutanazji i adopcji  

Zwierzęta przyjmowane do Ośrodka miały zakładane karty ewidencyjne (karta  
przyjęcia psa/kota z interwencji), do których dołączano zdjęcia zwierzęcia oraz 
książeczki zdrowia. Na kartach odnotowywano następujące informacje: 
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 opis zwierzęcia, w tym: gatunek, wiek, płeć, określenie rasy, kolor i długość 
sierści, wagę; 

 datę przyjęcia, miejsce odłowienia, imię zwierzęcia; 

 dane dotyczące: odrobaczenia, szczepień, zabezpieczenia przed pchłami 
i kleszczami, badań dodatkowych oraz dane dotyczące dalszych losów: 
adopcja, zgon, eutanazja; 

 informacje o zabiegach i leczeniu.      

Dokonane adopcje zwierząt udokumentowano kopiami umów adopcyjnych, do 
których dołączano właściwą kartę ewidencyjną zwierzęcia. Odrębnie 
przechowywano karty ewidencyjne zwierząt padłych lub poddanych eutanazji. 

 [dowód akta kontroli str.167-169, 171-172,174-178, 180-183, 185-223, 465-466] 

W działalności kontrolowanej jednostki w omawianym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Nieprowadzenie wykazu zwierząt przebywających w Ośrodku. 

2. Niekompletność dokumentacji medycznej w zakresie informacji 
o przeprowadzonych zabiegach leczniczych, szczepieniach oraz zabiegach 
w zakresie zwalczania pasożytów.  

[dowód akta kontroli str. 35-36, 39-40, 47-49, 54, 58, 61,465-466] 

§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych stanowi, że podmiot 
prowadzący schronisko prowadzi wykaz zwierząt przebywających w schronisku, 
którego zawartość określono w § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia. Wykaz powinien 
m.in. zawierać dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów 
weterynaryjnych, w szczególności wymaganych § 7 ww. rozporządzenia.  

§ 7 ust. 1 powyższego rozporządzenia stanowi, że podmiot prowadzący schronisko 
zapewnia zwierzętom opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakresie kontroli 
stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych 
i zewnętrznych, a zgodnie z § 6 ust. 3 psy i koty przebywające w schronisku 
powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.  

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Zarząd Główny 
Stowarzyszenia, kierowany przez Celinę Salibę, Prezesa Zarządu, która 
w wyjaśnieniach podała, że: 

 wykaz zwierząt zgodny z wymaganiami ww. rozporządzenia był prowadzony, ale 
został zniszczony w połowie 2012 r. przez wolontariusza odpowiedzialnego za 
jego prowadzenie; obecnie wykaz jest odtwarzany; 

 dokumentacja była niekompletna, ponieważ lekarze często zapominali 
o dokonywaniu wpisów; informacje o dokonanych zabiegach znajdowały się 
w gabinetach lekarzy opiekujących się Ośrodkiem. 

   [dowód akta kontroli str. 465-466,469] 

Skutkiem nieprowadzenia wykazu oraz niekompletności danych medycznych był 
brak możliwości rzetelnego i sprawnego ustalenia np.: ilości zwierząt przyjętych do 
schroniska w danym roku, stanu zwierząt przebywających w schronisku w danym 
dniu, liczby zwierząt zaszczepionych i poddanych zabiegom w zakresie zwalczania 
pasożytów.         

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w omawianym zakresie. 
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5. Realizacja umów zawartych z gminami (w szczególności 
postanowień dotyczących zapewnienia właściwej opieki 
nad zwierzętami i finansowania zadań)  

Stowarzyszenie zawarło, w kontrolowanym okresie, umowy na świadczenie usług 
w zakresie odławiania  bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki z 13 gminami; 
otrzymywało ponadto od ww. podmiotów jednorazowe zlecenia w ww. zakresie. 
Współpracowano z gminami: Dąbrówka, Ząbki, Halinów, Jadów, Kobyłka, Łochów, 
Nur, Radzymin, Tłuszcz, Węgrów, Wołomin, Miedzna i Stoczek (zawarta umowa, 
usługi nie były wykonywane). Usługi obejmowały w szczególności: 

 odławianie bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt rannych w wypadkach – przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu, w sposób humanitarny, 

 przewiezienie zwierząt do miejsca przetrzymania pojazdem przystosowanym do 
ww. celów, 

 poddanie zwierząt niezbędnym zabiegom leczniczym i pielęgnacyjnym, 

 podejmowanie czynności w celu ustalenia właścicieli wyłapanych zwierząt, 

 wykonanie zabiegów sterylizacji bezdomnych suk oraz kastracji psów 
agresywnych, 

 zapewnienie wyżywienia i opieki do czasu adopcji, w tym właściwych 
pomieszczeń,  

 prowadzenie ewidencji zwierząt oraz udzielanie wymaganych informacji.     

Ponadto w następujących umowach:  

 nr UM.535/U/09 z dnia 16 listopada 2009 r., zawartej z gminą Kobyłka, 
obowiązującej do 31 marca 2010 r., 

 nr 
U/20/IOŚ/30/11 z dnia 12 stycznia 2011 r. oraz nr U/47/IOŚ/75/12 z dnia 
27 stycznia 2012 r., zawartych z miastem Węgrów, obowiązujących do 
rozwiązania umowy przez miasto Węgrów z dniem 26 lipca 2012 r, określone 
zostały wymagania szczególne, polegające na zobowiązaniu wykonawcy do 
przetrzymywania bezdomnych zwierząt zgodnie z wymogami określonymi 
w rozporządzeniu w sprawie wymagań weterynaryjnych, oraz do dostarczenia 
odłowionych zwierząt do schroniska.    

W przypadku 2 umów, zawartych w 2012 r. z gminą Ząbki, zobowiązanie 
wykonawcy ograniczone było do odławiania i zapewnienia opieki wyłącznie 
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, stwarzającym poważne zagrożenie dla 
ludzi oraz innych zwierząt.  

W umowach określano stawkę ryczałtową za odłowienie i zapewnienie opieki nad 
zwierzęciem, a także koszty leczenia oraz usypiania ślepych miotów. Odłowione 
(odebrane) zwierzęta przewożono do miejsca przetrzymywania zwierząt pod nazwą 
Ośrodek Adaptacyjno-Adopcyjny w Klembowie, gdzie poddawano je zabiegom 
pielęgnacyjnym i leczniczym, sterylizacji i kastracji (część zwierząt), oddawano je do 
adopcji lub zgłaszającym się właścicielom. 

[dowód akta kontroli str. 276-278, 281-289, 291-294, 296-298, 301-302, 306-338, 
341-344, 347-350, 370-375, 385-406, 414-430, 465-466, 471] 

Stowarzyszenie dysponowało środkami do odławiania oraz transportu zwierząt, 
umożliwiającymi wykonywanie usług zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 
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i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt8,  oraz zgodnie z zawartymi 
umowami.                                 [dowód akta kontroli str. 473] 

Zwierzęta nie były jednak przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt 
zarejestrowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.      

  [dowód akta kontroli str. 471-472] 

Usługi rozliczano poprzez wystawianie rachunków lub faktur, na których usługę 
kwalifikowano jako zwolnioną z podatku VAT, zawierających informacje pozwalające 
na zidentyfikowanie zwierząt, których dotyczyły ww. usługi; przekazywano także 
sprawozdania dotyczące dalszych losów psów gminom, które tego wymagały. 

[dowód akta kontroli str. 279-280, 303-304,342, 351, 353-354, 356-363, 367-369] 

Stowarzyszenie posiadało referencje potwierdzające właściwe wykonywanie usług. 
[dowód akta kontroli str. 230-233] 

Według wyjaśnień Prezesa Zarządu, niektóre gminy przeprowadzały kontrole 
realizacji umów, w szczególności warunków przetrzymywania psów. Wyniki kontroli 
tylko wyjątkowo były dokumentowane. W siedzibie Stowarzyszenia znajdowała się 
jedna notatka służbowa z przeprowadzonej wizytacji.             
                 [dowód akta kontroli str. 295,470] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nieprzekazywanie odłowionych zwierząt, w okresie od 1 stycznia  2012 r. do dnia  
zakończenia kontroli NIK, do schroniska spełniającego warunki określone 
w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt. 

Art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. 
stanowi, że zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im 
miejsca w schronisku dla zwierząt, rozumianym, zgodnie z art. 4 pkt 25 ww. ustawy 
jako miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające 
warunki określone w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub 
innych zwierząt.  

Również postanowienia umów, zawartych z gminą Kobyłka i miastem Węgrów, 
zobowiązywały do przekazywania odłowionych zwierząt do schroniska.   

2. Niezachowanie wymagań w zakresie warunków przetrzymywania zwierząt 
w Ośrodku. 

Omówienie ww. nieprawidłowości zawarto w pkt 3.2 niniejszego wystąpienia.  

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Zarząd Główny 
Stowarzyszenia, kierowany przez Celinę Salibę, Prezesa Zarządu, która 
w wyjaśnieniach podała, że Stowarzyszenie posiadało odpowiedzi ze strony 
schronisk z terenu woj. mazowieckiego, odmawiające przyjmowania psów, 
z powodu przepełnienia ww. schronisk.       [dowód akta kontroli str. 471-472] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w omawianym zakresie. 

                                                      
8  Dz. U. Nr 116, poz. 753. 
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6. Wykorzystanie środków z budżetów gmin 
przeznaczonych na finansowanie działalności związanej 
z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

6.1. Wysokość środków pozyskanych na prowadzenie schroniska w latach 
2010–2012 (I połowa) 

Z tytułu realizacji umów i zleceń, omówionych w pkt 5 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, Stowarzyszenie otrzymało, zgodnie z przedstawionymi 
dokumentami, 1.113,4 tys. zł, z tego: w 2010 r. – 473,3 tys. zł, w 2011 r. – 461,5 tys. 
zł i w 2012 r. – 180,6 tys. zł. Ponadto, zgodnie z wystawionym w dniu 12 listopada 
2012 r. wezwaniem do zapłaty, Stowarzyszenie posiadało należności z tytułu 
nieuregulowanych przez Gminę Wołomin zobowiązań za wykonane usługi, na kwotę 
113,5 tys. zł. Według oświadczenia Prezesa Zarządu, pozyskane środki pozwalały 
na zapewnienie podstawowej opieki weterynaryjnej oraz utrzymania zwierząt. 
Stowarzyszenie pozyskało ponadto środki z darowizn pieniężnych, w wysokości 
5,7 tys. zł, oraz pomoc rzeczową od osób prywatnych i fundacji w postaci karmy, 
pokrywania kosztów zabiegów weterynaryjnych oraz kosztów budowy boksów 
z wybiegami.             [dowód akta kontroli str. 260-275,469-470, 475] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprowadzeniu ewidencji księgowej 
przychodów zgodnej z wymaganiami ustawy o rachunkowości.  

Omówienie ww. nieprawidłowości zawarto w pkt 6.3 niniejszego wystąpienia.  

6.2. Koszty poniesione na opiekę nad zwierzętami w Ośrodku w latach 

2010 2012 (I połowa) 

Stowarzyszenie, oferując usługi w zakresie wyłapywania oraz opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, nie posługiwało się szczegółową kalkulacją kosztów. 
Oferty, składane w latach 2008–2011, opiewały na kwoty od 800 do 2200 zł za 
odłowienie i utrzymanie jednego psa, gdzie wysokość ww. kwoty była uzależniona 
m.in. od możliwości finansowych gmin oraz potencjalnej liczby psów odbieranych 
z terenu danej gminy. Zawierane umowy nie precyzowały wysokości dziennej stawki 
kosztu utrzymania psa.  

[dowód akta kontroli str. 276-277, 281-288, 291-294, 296-298, 306-338, 347-350, 
370-375, 385-391, 414-430,470-472] 

Uwzględniając przychody osiągnięte w latach 2010–2011 oraz liczbę zwierząt 
przebywających w Ośrodku, dzienny koszt utrzymania jednego zwierzęcia, 
obejmujący przeprowadzone zabiegi lecznicze, wyniósł w 2010 r. – 6,48 zł, 
a w 2011 r. – 4,63 zł.            [dowód akta kontroli str. 478] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprowadzeniu ewidencji księgowej 
kosztów, zgodnej z wymaganiami ustawy o rachunkowości.  

Omówienie ww. nieprawidłowości zawarto w pkt 6.3 niniejszego wystąpienia.  

Nieprowadzenie przez Stowarzyszenie ewidencji księgowej uniemożliwiło dokonanie 
oceny prawidłowości wykorzystania pozyskanych środków publicznych.          
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6.3. Prowadzenie ewidencji finansowej działalności Ośrodka (w zakresie 
pozyskiwania środków publicznych) 

Zbadano przychody Stowarzyszenia z tytułu umów oraz jednorazowych zleceń na 
odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, w ramach współpracy 
z 13 gminami. Ustalono, że: 

 Stowarzyszenie nie prowadziło ksiąg rachunkowych oraz nie składało rocznych 
sprawozdań finansowych, 

 dokumentacja księgowa była zbiorem rachunków i faktur wystawionych przez 
Stowarzyszenie urzędom poszczególnych gmin za wykonane usługi, a także 
rachunków dokumentujących poniesione koszty,  

 ww. dokumentacja przechowywana była w biurze rachunkowym, w Radzyminie. 
Właściciel biura oświadczył, że nie prowadził dla Stowarzyszenia usług 
w zakresie rachunkowości, a ww. dokumentację księgową przekazano do biura 
w celu jej przejrzenia i uporządkowania.             
                [dowód akta kontroli str. 467-468, 475] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych 
oraz nieskładaniu rocznych sprawozdań finansowych. 

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości stanowi, że przepisy ustawy stosuje się 
(…) do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (…) osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa 
i Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to, że jednostka podlegająca przepisom 
ustawy zobowiązana jest, w szczególności, do: 

 ujmowania zdarzeń (w tym operacji gospodarczych) w księgach rachunkowych 
i wykazywania ich w sprawozdaniach finansowych (art. 4 ust. 2 ww. ustawy), 

 prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 4 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy), 

 sporządzania sprawozdań finansowych (art. 4 ust. 3 pkt. 5 ww. ustawy). 

Powyższy obowiązek dotyczy również stowarzyszeń, nawet w przypadku 

nieprowadzenia przez nie działalności gospodarczej, co wynika z treści § 1 3 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami 
handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej9. 

Stowarzyszenie zostało wpisane z dniem 3 lipca 2009 r. przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000332576. W tym 
dniu, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 17 kwietnia 1989 r. − Prawo 
o stowarzyszeniach10, Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną i jako osoba 
prawna zobowiązane było do prowadzenia ewidencji finansowej działalności 
zgodnie z ustawą o rachunkowości, w szczególności do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych oraz sporządzania i przedkładania właściwym organom rocznych 
sprawozdań finansowych. Stowarzyszenie nie stosowało się do wymagań art. 4 
ust. 2, art. 4 ust. 3 pkt 2 i 5 ustawy o rachunkowości, nie prowadziło ksiąg 
rachunkowych oraz nie składało sprawozdań finansowych; nieprowadzenie ksiąg 
rachunkowych i nieskładanie sprawozdań finansowych stanowi występek określony  
w art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.    

                                                      
9  Dz.U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.  

10  Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm. 
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Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Zarząd Główny 
Stowarzyszenia, kierowany przez Celinę Salibę, Prezesa Zarządu, która 
w udzielanych wyjaśnieniach podała, że: 

 jej zdaniem prowadzenie ksiąg finansowych oraz składanie sprawozdań nie było 
wymagane dla działalności, jaką prowadziło Stowarzyszenie, 

 Stowarzyszenie skupiło się na ratowaniu zwierząt, a  dokumenty księgowe były 
gromadzone i zawsze było możliwe ich sprawdzenie, 

 po przejrzeniu i uporządkowaniu dokumentacji księgowej przez wykwalifikowaną 
księgową, Stowarzyszenie przystąpi do usunięcia nieprawidłowości w tym 
zakresie.                     
                [dowód akta kontroli str. 468] 

Brak ewidencji księgowej i wykazu zwierząt nie pozwolił na dokonanie oceny 
gospodarowania pozyskanymi środkami finansowymi.        

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w omawianym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 
Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny, którego 
jednym z celów statutowych jest m.in. tworzenie i prowadzenie schronisk dla 
bezdomnych zwierząt we własnym zakresie lub w formie zleconej, a także 
wyłapywanie bezpańskich zwierząt, w swojej działalności naruszało wymagania 
ustawy o ochronie zwierząt, a także innych ustaw.  

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 
wnosi o: 

1) zaprzestanie świadczenia usług w zakresie odławiania i przetrzymywania 
zwierząt, do czasu uzyskania wymaganych zezwoleń oraz zapewnienia 
współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, spełniającym wymagania 
obowiązujących przepisów;   

2) niezwłoczne zastosowanie się do wymagań ustawy o rachunkowości, poprzez 
m.in. wdrożenie ewidencji księgowej oraz prowadzenie sprawozdawczości 
finansowej.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r.   

  

  

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Departament Środowiska 

Kontroler p.o. Dyrektor 

Teresa Warchałowska Jacek Szymański 

główny specjalista k.p.  
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