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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

przeprowadziła w Schronisku dla zwierząt w Białymstoku (zwanym dalej „Schroniskiem”) 

kontrolę przestrzegania praw zwierząt w latach 2008-2010 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 

17 września 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

działalność Schroniska w badanym zakresie. Podstawą pozytywnej oceny jest zapewnienie 

dobrych, mimo przepełnienia, warunków pobytu zwierząt, zorganizowanie systematycznej 

opieki weterynaryjnej i zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników do obsługi Schroniska 

oraz podejmowanie skutecznych działań na rzecz adopcji zwierząt i działań edukacyjnych 

popularyzujących zasady opieki nad zwierzętami. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

− niedostosowaniu statutu i regulaminu organizacyjnego Schroniska do faktycznie 

realizowanych zadań; 

− niedostosowaniu wszystkich pomieszczeń schroniska do wymogów określonych 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.2 

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 

dla zwierząt, 

− nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji pobytu zwierząt w schronisku, 

                                                 
1 Dz. U. z 2007r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. Nr 158, poz. 1657 zwane w treści wystąpienia „rozporządzeniem”  
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− zawarciu umowy na świadczenie kompleksowych usług całodobowego pogotowia 

dla zwierząt na terenie miasta Białegostoku, z podmiotem nieposiadającym zezwolenia, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach3. 

1. Schronisko prawidłowo realizowało powierzone mu zadania wynikające z art. 11 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt4, określone w statucie 

i regulaminie organizacyjnym, w zakresie m.in. przyjmowania zwierząt bezdomnych 

oraz przekazywania ich osobom zainteresowanym, współpracy z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii w Białymstoku, odławiania zwierząt dzikich podejrzanych o wściekliznę, 

prowadzenia akcji profilaktycznych. Zapewniało całodobową opiekę nad zwierzętami, 

sprawowaną w systemie trzyzmianowym przez 12 pracowników przeszkolonych w zakresie 

postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt. 

Realizując swoje zadania Schronisko funkcjonowało jednak w sposób odmienny 

od określonego w regulaminie organizacyjnym. Ujęto w nim bowiem stanowisko lekarza 

weterynarii, podczas gdy obsługę weterynaryjną placówki wykonywał podmiot zewnętrzny. 

Ponadto w 2009 r. w Schronisku zatrudniony został inspektor ds. rejestracji i identyfikacji 

zwierząt, lecz stanowiska tego nie wprowadzono do regulaminu. W statucie i regulaminie 

Schroniska nie ujęto także nowych zadań takich jak np. trwałe znakowanie psów 

przebywających w Schronisku i prowadzenie bazy właścicieli psów (powierzone placówce 

od 22 września 2009 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku). Starania czynione 

w kierunku aktualizacji przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską Białegostoku regulacji 

prawnych określających organizację Schroniska nie przyniosły dotychczas rezultatu.  

2.    Wprawdzie w Schronisku odnotowano znaczny stopień zagęszczenia zwierząt 

(w placówce przewidzianej na 140 psów na koniec I półrocza 2010 r. przebywały 

194 zwierzęta), to jednak należy ocenić, iż zwierzętom zapewniono dobre warunki pobytu. 

Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 23 czerwca 2004 r.5 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych 

dla prowadzenia schronisk dla zwierząt: 

− wydzielono 62 boksy dla psów, w tym 44 boksy do utrzymywania zwierząt zdrowych 

4 boksy do izolowania psów chorych lub podejrzanych o chorobę oraz 14 boksów 

do wykonywania kwarantanny; wygospodarowano również 22 wybiegi wyposażone 

w nowe budy w ilości odpowiadającej liczbie przebywających w nich zwierząt, 
                                                 

3 Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm. zwana dalej „ustawą o utrzymaniu czystości i porządku”  
4 Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.  
5 Dz. U. Nr 158, poz. 1657 
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− wybiegi i boksy oddzielono przegrodami w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt, 

− ściany i podłogi w 48 boksach wykonano z materiałów łatwych do mycia i odkażania 

(glazura i terakota), 

− zapewniono zwierzętom stały dostęp do wody pitnej, 

− prowadzono okresowe zabiegi dezynsekcji i deratyzacji w celu zwalczania pasożytów 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

Stwierdzono jednocześnie następujące odstępstwa od wymogów określonych 

w rozporządzeniu: 

− ściany we wszystkich 14 pomieszczeniach kwarantanny wykonane były z nieotynkowanej 

cegły silikatowej – co nie odpowiadało wymogom określonym w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a 

rozporządzenia (ściany powinny być wykonane z materiałów łatwych do mycia 

i odkażania), 

− nie wyodrębniono pomieszczenia do wydawania zwierząt oraz do separacji zwierząt 

agresywnych, tj. pomieszczeń wymaganych w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia.  

3. Schronisko prowadziło dokumentację zwierząt w nim przebywających, wymaganą 

§ 6 rozporządzenia, w formie wykazu zwierząt, kart psów oraz 3 innych rejestrów, w których 

odnotowywano działania interwencyjne związane z odławianiem bezdomnych zwierząt, 

spostrzeżenia na temat zachowania psów i ich kondycji fizycznej oraz uwagi lekarza 

weterynarii opiekującego się Schroniskiem.  

Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK, przez przedstawiciela Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, badanie 194 kart zwierząt przebywających 

w Schronisku w okresie od stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. wykazało, 

że w 88 przypadkach (45,4 %) dokumentacja pobytu zwierząt prowadzona była nierzetelnie 

i z naruszeniem przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia, bowiem w kartach nie zawarto między 

innymi: 

− pełnego opisu zwierząt, pozwalającego na ich właściwą identyfikację (w tym np. brak 

określenia płci, wieku i rasy psów), 

− adnotacji o postępowaniu lekarsko-weterynaryjnym, zastosowanej opiece i stanie zdrowia 

zwierząt po przeprowadzonych zabiegach (szczepieniach profilaktycznych, odrobaczaniu, 

sterylizacji, zabiegach operacyjnych), 

− informacji dotyczących identyfikacji osób przekazujących zwierzęta do Schroniska, 

− adnotacji o kwarantannie i szczepieniach profilaktycznych zwierząt wydawanych 

do adopcji, 

− danych osobowych i adresowych właścicieli odbieranych zwierząt. 
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Jeszcze w trakcie kontroli, w Schronisku wprowadzono nowe karty psów, w których 

zamieszczano wszystkie wymagane informacje. 

Na pozytywną ocenę zasługuje wprowadzenie elektronicznej bazy danych 

oznakowanych psów przebywających w Schronisku. Natomiast podejmowane dotychczas 

działania, mające na celu utworzenie elektronicznej bazy danych oznakowanych psów 

z terenu miasta Białegostoku, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mimo wydatkowania 

prawie 51 tys. zł na zakup mikroczipów i urządzeń do odczytywania danych. Dotychczasowy 

sposób gromadzenia informacji o oznakowanych 1.847 psach z terenu miasta, w formie 

papierowych kart, w znacznym stopniu utrudnia identyfikację właścicieli zwierząt. 

4.    Zwierzętom przebywającym w Schronisku zapewniono prawidłową opiekę 

weterynaryjną. W okresie objętym kontrolą sprawowały ją podmioty zewnętrzne: lecznice 

dla zwierząt, do obowiązków których należały m.in. profilaktyka zdrowotna 

(w tym odrobaczanie i wykonywanie szczepień ochronnych), leczenie psów przebywających 

w Schronisku, sterylizacja i kastracja, prowadzenie szczepień przeciwko wściekliźnie, 

opracowywanie dawek żywieniowych, nadzór nad prawidłowym karmieniem i pielęgnacją 

psów oraz właściwym stanem sanitarno-higienicznym kojców, wybiegów i pozostałych 

pomieszczeń, a także podejmowanie decyzji związanych z eutanazją zwierząt. 

W okresie objętym kontrolą liczba eutanazji przeprowadzanych w Schronisku spadła 

z 74 w 2008 r. do 39 w 2009 r. i 21 w I połowie 2010 r. Liczba zwierząt padłych wyniosła 

w analogicznym okresie odpowiednio: 20, 21 i 4. Do najczęstszych udokumentowanych 

przyczyn uśmiercania zwierząt należały: agresja (ogółem 45 przypadków) i wskazania 

medyczne (48 przypadków). Eutanazje przeprowadzano w sposób określony w § 15 ust. 1 

pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie 

kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju 

i uśmiercania zwierząt6, a bieżący udział w kontroli przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii nie zakwestionował zasadności ich przeprowadzenia. 

Jednak analiza 194 kart zwierząt7, które uciekły ze Schroniska, padły lub zostały 

poddane eutanazji w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 1 czerwca 2010, wykazała 

nieprawidłowości dotyczące sposobu dokumentowania tych zdarzeń, polegające m.in. 

na braku podania okoliczności ucieczki lub padnięcia zwierzęcia, braku podania przyczyny 

eutanazji w 2 przypadkach, a w przypadkach eutanazji z powodu agresji - brak 

wcześniejszych adnotacji o agresji. Powyższy sposób prowadzenia tej dokumentacji był 

                                                 
6 Dz. U. Nr 205, poz. 2102 
7przeprowadzona w trakcie kontroli NIK przez przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Białymstoku analiza 194 kart zwierząt 
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sprzeczny z postanowieniami § 6 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. 

5. Schronisko prowadziło skuteczne działania na rzecz popularyzacji adopcji zwierząt. 

W latach 2008-2010 (I półrocze) oddano do adopcji 779 psów, co stanowiło 66,13% ogółu 

przyjętych w tym okresie zwierząt. Powroty do Schroniska adoptowanych psów w tym 

okresie były sporadyczne (w 27 na 31 takich przypadków zwierzęta były ponownie 

adoptowane, zaś tylko w 4 przypadkach nie znalazły nowych właścicieli). Podkreślić należy, 

że przed dokonaniem adopcji zasięgano informacji na temat warunków bytowania zwierząt 

w nowym środowisku, zaś adoptującym wydawano książeczki zdrowia psa zawierające 

dokładny opis zwierzęcia oraz wypis z dokumentacji medycznej o przeprowadzonych 

szczepieniach i zabiegach weterynaryjnych (nie zamieszczano w nich jednak informacji 

o odbyciu kwarantanny, wymaganych w § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia). 

  Do dobrych praktyk w zakresie ograniczania bezdomności zwierząt należały również 

prowadzone przez Schronisko akcje promocyjne i edukacyjne, jak np. Ścieżka edukacyjna 

Reksa, której celem było uświadomienie społeczeństwu problemów bezdomnych zwierząt 

(w ramach tej inicjatywy prezentowane są figury psów naturalnej wielkości, z opisem rasy), 

wirtualna adopcja – polegająca na pozyskiwaniu od internautów środków na pokrycie 

kosztów utrzymania psów oraz Reks z wizytą mająca na celu zachęcanie ludzi starszych 

do czipowania psów. Prowadzone również cykliczne akcje promujące adopcję, takie jak 

Wyprawka dla Reksa, Piknik u Reksa, Reks wyrusza w świat, Reks też jedzie na wakacje oraz 

Miesiąc Reksa seniora przyniosły wymierne rezultaty w postaci adopcji w sumie 

109 zwierząt. 

6. Zgodnie z zaleceniem władz Miasta, Schronisko zapewniło organizację 

tzw. „całodobowego pogotowia weterynaryjnego”, zlecając tę usługę PHU GROT s.c. 

w Białymstoku. Jednak podmiot ten, nie posiadał zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wymaganego postanowieniami 

art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Wynagrodzenie ryczałtowe 

z tytułu usług świadczonych przez wykonawcę umowy (w tym m.in.: wyłapywania zwierząt 

dzikich, farmakologicznego obezwładniania i eutanazji zwierząt łącznie z zabezpieczeniem 

środków medycznych, zabezpieczenia możliwości przetrzymania i hospitalizacji rannych 

zwierząt, doraźnego wyłapywania psów przebywających bez opieki i dozoru) zostało ustalone 

w wysokości 5.368 zł brutto miesięcznie. Do dnia zakończenia kontroli za usługi pogotowia 

weterynaryjnego Schronisko poniosło wydatki w łącznej kwocie 15.065 zł. Poniesiono je 

na sfinansowanie 69 interwencyjnych odłowów zwierząt (głównie rannych), w tym m.in.: 
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20 psów oraz 2 ślepych miotów, 11 kotów, 21 ptaków i innych zwierząt (lis, nietoperz, kuna, 

wąż, fretka, sarna, żółw, wiewiórka itp.) oraz martwego łosia, znalezionego na ogrodzeniu 

jednej z posesji w Białymstoku. 

7. Schronisko dysponowało środkami finansowymi zapewniającymi realizację zadań. 

W okresie objętym kontrolą wydatkowano: w 2008 r. - 670,7 tys. zł (97,4% planu), w 2009 r. 

- 873,1 tys. zł (97,8 planu) i w I półroczu 2010 r. - 443,4 tys. zł. Większość wydatków 

poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi, w tym 523,9 tys. zł w 2008 r. (78,1%), 

599,5 tys. zł w 2009 r. (68,7%) i 324,4 tys. zł w I połowie 2010 r. (73,2%). Środkami 

z budżetu sfinansowano także zakup usług (w tym remontowych), zakup materiałów 

i wyposażenia oraz wydatki inwestycyjne (analiza 2 zamówień publicznych na dostawę 

samochodów do przewozu zwierząt wykazała, że udzielono ich z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych8).  

Prawidłowo gospodarowano środkami zgromadzonymi na rachunku dochodów 

własnych. Uzyskane w latach 2008-2010 (I półrocze) z wpływy z darowizn, adopcji psów, 

usług czipowania i odławiania zwierząt z terenu innych gmin przeznaczono na pokrycie 

bieżących kosztów związanych z utrzymaniem Schroniska, zakup karmy i leków dla zwierząt, 

zakup usług weterynaryjnych (sterylizacje, kastracje, zabiegi operacyjne itp.) oraz 

sfinansowanie innych wydatków określonych w uchwale Rady Miejskiej Białegostoku 

ustalającej źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie9. Wydatki te wyniosły 

142,2 tys. zł w 2008 r., 77,9 tys. zł w 2009 r. i 32,1 tys. zł w I półroczu 2010 r. 

8. W Schronisku wyeliminowano większość uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych 

w trakcie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez służby weterynaryjne i Urząd 

Miejski w Białymstoku. Wprowadzono m.in. rejestr zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 

oraz nowe zasady przyjmowania, ewidencjonowania i rozliczania darowizn rzeczowych. 

Zakupiono także dwa nowe samochody przystosowane do transportu zwierząt i przeszkolono 

pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami. Wydzielono dodatkowy boks 

dla psów po zabiegach chirurgicznych oraz pomieszczenia kwarantanny, tak aby osoby 

postronne nie miały bezpośredniego kontaktu z przebywającymi tam zwierzętami. W trakcie 

kontroli NIK zaczęto także rzetelnie prowadzić dokumentację pobytu zwierząt (wprowadzono 

nowe karty psów, w których ujmowano m.in. dane dotyczące płci, wieku, maści, wagi, 

miejsca odłowu, adnotacji o przebytej kwarantannie, szczepieniach, sterylizacji i in.). 

                                                 
8 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
9 Uchwała Nr LIII/621/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie dochodów 
własnych jednostki budżetowej pod nazwą „Schronisko dla Zwierząt” w Białymstoku 
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Do dnia zakończenia kontroli NIK nie naprawiono natomiast ubytków w ścianach 

i na posadzkach boksów dla zwierząt (stwierdzono 17 takich przypadków). 

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:  

1) kontynuowanie działań w celu dostosowania statutu i regulaminu organizacyjnego 

Schroniska do jego faktycznej struktury oraz realizowanych zadań, 

2) dostosowanie pomieszczeń Schroniska do wymogów określonych w rozporządzeniu 

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 

dla zwierząt,  

3) prowadzenie rzetelnej dokumentacji dotyczącej zwierząt przebywających w Schronisku, 

w tym w zakresie określania przyczyn eutanazji i danych dotyczących kwarantanny 

zwierząt przekazywanych do adopcji, 

4) zlecanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami podmiotom 

posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku,   

5) kontynuowanie, we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku, działań 

zmierzających do utworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych oznakowanych 

psów. 

  *   *   * 

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się 
do Pana o przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o działaniach 

podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.  

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora 

Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 
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