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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
  

 Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

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

przeprowadziła w podmiocie gospodarczym pn. Hodowla Psów Rasowych – Schronisko 

„SIANOśĘC” Bogdan Lauryn w Suwałkach (zwanym w dalszej treści „Schroniskiem”) 

kontrolę przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2008 – 2010 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 

29 lipca 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

działalność schroniska w badanym zakresie.  

Podstawą pozytywnej oceny jest zapewnienie dobrych warunków pobytu zwierząt, 

sprawowanie systematycznej opieki weterynaryjnej oraz podejmowanie skutecznych działań 

na rzecz adopcji zwierząt. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

− funkcjonowaniu Schroniska (do 21 lipca 2010 r.) bez wymaganego zezwolenia Prezydenta 

Miasta Suwałk, 

− zaniechaniu szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie, 

− nieodnotowywaniu w rejestrze przyczyny śmierci zwierząt. 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 



 

 
 

2 

2 

1. Schronisko – poza brakiem zezwolenia Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności - 

było dobrze przygotowane do wykonywania zadań, bowiem: 

– zostało zlokalizowane zgodnie z wymogami § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt2 (zwanym dalej 

„rozporządzeniem MRiRW z 23 czerwca 2004 r.”), 

– posiada dobrze wyposaŜony gabinet lekarza weterynarii wraz ze stanowiskiem 

do przeprowadzania zabiegów leczniczych, a takŜe inne niezbędne pomieszczenia 

(m.in. izolatkę, chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt, pomieszczenie 

do przygotowania karmy oraz pomieszczenie do przechowywania środków 

dezynfekcyjnych), 

– uzyskało decyzję powiatowego lekarza weterynarii stwierdzającą spełnienie warunków 

do prowadzenia działalności i jest objęte nadzorem weterynaryjnym, 

– w regulaminie organizacyjnym Schroniska określono m.in. zasady przyjmowania i adopcji 

zwierząt, 

– opiekę nad zwierzętami sprawowało czterech pracowników, którzy ukończyli szkolenie 

w zakresie obchodzenia się ze zwierzętami, 

– posiada dostęp do bazy danych zaczipowanych psów i jest wyposaŜone w dwa urządzenia 

umoŜliwiające elektroniczną identyfikację tych zwierząt. 

NIK zwraca uwagę, Ŝe Schronisko działało bez zezwolenia Prezydenta Miasta Suwałk, 

wymaganego art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach3 (pozwolenie takie uzyskano dopiero w dniu 21 lipca 2010 r., 

to jest w trakcie kontroli NIK),  

2. W Schronisku, do którego w latach 2008 – 2010 (I półrocze) przyjęto 774 psy oraz 52 koty, 

zadbano o dogodne warunki bytowania zwierząt. W szczególności: 

– zapewniono wystarczającą liczbę boksów dla psów(140) i dla kotów (7). Pomieszczenia te 

były czyste, zadbane i przestronne. Wszystkie psy i koty miały zapewnione miejsca 

w budach i w domkach oraz miejsca do leŜenia na drewnianych podestach. 

Ponadto w boksach dla kotów znajdowały się kuwety z piaskiem, drabinki oraz zestaw 

zabawek (tj. wiszące kółka, piłki i gryzaki),  

                                                           
2 Dz. U. Nr 158, poz. 1657. 
3 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
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– do dyspozycji psów było 21 ogrodzonych, pokrytych świeŜym piaskiem, a dla kotów 

7 wybiegów z rozłoŜonymi gałęziami drzew, 

– dobry był wygląd i kondycja zwierząt (czyste, bez oznak pogryzień), 

– wydzielono miejsca do kwarantanny przyjmowanych zwierząt. 

3. Rzetelnie dokumentowano pobyt zwierząt w schronisku. W tym celu prowadzono: 

– wykaz zwierząt przebywających w schronisku, w którym chronologicznie ujmowano dane 

wymagane postanowieniami § 6 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z 23 czerwca 2004 r.; 

w wykazie tym nie odnotowywano jednak przyczyny śmierci zwierzęcia, pomimo 

obowiązku wynikającego z pomimo obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 pkt 6 

ww. rozporządzenia, 

– karty przyjęcia zwierzęcia do Schroniska i jego adopcji, w których ujmowano m.in. datę 

przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, jego rasę, płeć i wiek, informacje dotyczące 

przeprowadzonych szczepień i odbytej kwarantanny oraz dane osób przekazujących 

lub adoptujących zwierzęta. 

4. Psy i koty miały zapewnioną naleŜytą opiekę weterynaryjną i poddawane były 

(poza szczepieniem kotów przeciwko wściekliźnie) wymaganym zabiegom weterynaryjnym. 

I tak: 

– właściwie prowadzono zabiegi polegające na odrobaczeniu i odpchleniu psów i kotów 

(w dniu przyjęcia do Schroniska) oraz zaszczepieniu psów przeciwko nosówce, 

parwowirozie i wściekliźnie, a takŜe czynności związane z przeprowadzeniem, 

w wyodrębnionych boksach, 14-dniowej kwarantanny kaŜdego zwierzęcia przyjętego 

do Schroniska. Zaniechano jednak szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie, 

przez co naruszono postanowienia § 7 ust. 3 rozporządzenia MRiRW 

z 23 czerwca 2004 roku, 

– prawidłowo wykonano 49 zabiegów weterynaryjnych, dotyczących głównie: eutanazji, 

sterylizacji suk, leczenia pokleszczowego zapalenia mózgu, zszywania i opatrzenia ran 

na ciele zwierzęcia oraz leczenia chorób skórnych. Zabiegi te dokumentowano w ksiąŜce 

leczenia zwierząt, prowadzonej według zasad określonych w § 2 pkt 2 i § 4 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu 

prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej4. 

                                                           
4 Dz. U. Nr 100, poz. 1022 
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5. Na pozytywną ocenę zasługuje stosunkowo mała liczba przeprowadzonych zabiegów 

eutanazji oraz zgonów zwierząt. W latach 2008 – 2010 (I półrocze) dokonano jedynie 

13 eutanazji psów , co stanowi 1,7 % w stosunku do liczby psów przyjętych do Schroniska 

oraz eutanazji tylko 1 kota. Zabiegi te były przeprowadzone przez lekarza weterynarii zgodnie 

z obowiązującymi wymogami i były wykonane wyłącznie z powodu źle rokujących, cięŜkich 

schorzeń zwierząt.  

W okresie objętym kontrolą odnotowano 22 przypadki zgonów psów (około 3% 

w stosunku do liczby przyjętych do schroniska). Większa była natomiast śmiertelność kotów 

(19 zgonów – 36%) - co według opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach, 

nie wynikało z zaniedbań, lecz głównie z rozległych uszkodzeń powypadkowych tych 

zwierząt. 

Pozytywnie naleŜy ocenić działania Schroniska na rzecz popularyzacji bezpłatnej 

adopcji zwierząt przebywających w tej placówce, polegające głównie na zamieszczaniu 

informacji o Schronisku i o warunkach adopcji w Tygodniku Suwalskim oraz na stronie 

internetowej Schroniska. W efekcie tych działań, w latach 2008 – 2010 (I półrocze) 

adoptowano odpowiednio: 253, 272 i 142 psy (tj. 94,7%, 87,2% i 72,8% ogółu zwierząt 

przyjętych) oraz po 8 kotów w 2009 r. i w I połowie 2010 r. (tj. 20,5% i 61,5%). Przy czym – 

co bardzo istotne – nie odnotowano Ŝadnego przypadku zwrotu adoptowanego zwierzęcia. 

Właściwe funkcjonowanie Schroniska oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

pobytu zwierząt w okresie objętym kontrolą, potwierdziły 4 okresowe kontrole weterynaryjne 

oraz 4 kontrole przeprowadzone przez Urząd Miejski w Suwałkach. 

6. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania środków 

z budŜetów pięciu gmin, przeznaczonych na pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych 

zwierząt i zapewnienie im opieki w Schronisku. Na utrzymanie i funkcjonowanie Schroniska 

wydatkowano w latach 2008 – 2010 (I półrocze) odpowiednio: 220.205 zł, 269.531 zł 

i 144.983 zł.. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) przeprowadzanie szczepień kotów przeciwko wściekliźnie,  

2) odnotowywanie w rejestrze zwierząt przyczyny śmierci zwierzęcia. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 
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wniosków bądź 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 pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

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

informacji, o którym wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

 

DYREKTOR DELEGATURY 
NajwyŜszej Izby Kontroli 

z up. 
Agata Katarzyna Ciupa 

WICEDYREKTOR 


