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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

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

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

skontrolowała Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Toruniu, zwane dalej „Schroniskiem”. 

Kontrola dotyczyła przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2008-2010 (I półr.). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 30 listopada 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, 

na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Schroniska w kontrolowanym 

zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w nieznacznym stopniu wpływających na 

prawo ochrony zwierząt. 

1. Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację zadań objętych 

kontrolą, polegających na: 

1) właściwej lokalizacji Schroniska, spełniającej wymagania §1 rozporządzenia Ministra 

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

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm. 
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weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt2, zwanego dalej „rozporządzeniem 

w sprawie wymagań weterynaryjnych”. Schronisko było oddalone o ponad 150 metrów od 

siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej i zakładów produkcyjnych, usytuowane 

na ogrodzonej działce, o częściowo utwardzonej nawierzchni; 

2) zapewnieniu warunków pobytu zwierząt zgodnych z wymogami § 4 i 5 rozporządzenia 

w    sprawie wymagań weterynaryjnych. Schronisko dysponowało 5 budynkami, 

wyposażonymi w trwale oddzielone od siebie boksy i wybiegi dla zwierząt (średnia liczba 

zwierząt w boksie, zarówno dla psów jak i dla kotów, wynosiła 3 sztuki). Pomieszczenia dla 

zwierząt zapewniały im swobodę poruszania się, stwarzały warunki do właściwego 

wypoczynku (czyste, miękkie legowiska) i spożywania pokarmu (odpowiednia ilość misek 

na pokarm i wodę). Pomieszczenia te utrzymywane były w należytym stanie technicznym 

i  sanitarnym oraz na bieżąco sprzątane z nieczystości oraz okresowo dezynfekowane 

i deratyzowane; 

3) zorganizowaniu ciągłej i skutecznej opieki weterynaryjnej spełniającej wymogi 

§ 7 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych. W Schronisku był zatrudniony 

lekarz weterynarii, który przeprowadzał 2 razy w tygodniu przegląd wszystkich zwierząt, 

kontrolował warunki w jakich one przebywały, prowadził profilaktykę zdrowotną 

polegającą m.in. na zwalczaniu pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych (odrobaczanie) 

oraz na szczepieniu wszystkich psów i kotów pozostających w Schronisku przeciw 

wściekliźnie i chorobom zakaźnym. Lekarz weterynarii prowadził też leczenie zwierząt 

przebywających w Schronisku oraz wykonywał zabiegi sterylizacji i kastracji, co 

odnotowywane było w książce leczenia i w rejestrze zwierząt. W okresie objętym kontrolą 

w Schronisku wysterylizowano 449 psów i 355 kotów. W wymienionym okresie lekarz 

weterynarii przeprowadził w Schronisku 756 zabiegów eutanazji psów i 80 zabiegów 

eutanazji kotów. Eutanazji zwierząt w Schronisku dokonywano tylko w uzasadnionych 

przypadkach, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt3, tj. 

w  przypadku nadmiernej agresywności oraz ze względów humanitarnych w celu 

zakończenia cierpień zwierzęcia chorego, nierokującego nadziei na wyleczenie. Eutanazji 

poddawano również wszystkie ślepe mioty (koty i psy) zaraz po urodzeniu. Dokonaną 

eutanazję zwierzęcia oraz jej przyczynę zapisywano w „Kwestionariuszu przyjęcia 

zwierzęcia do schroniska” i   potwierdzano pieczątką i podpisem lekarza weterynarii. Dla 

wykonywania opieki weterynaryjnej Schronisko dysponowało własną salą operacyjną, 

                                                 
2 Dz. U. Nr 158, poz. 1657 
3 Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz.1002 ze zm. 
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gabinetem zabiegowym, lekarskim, pozabiegowym i dwoma izolatkami dla zwierząt 

chorych; 

4) zatrudnieniu do obsługi Schroniska pracowników spełniających wymogi 

§ 8 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych. Siedem osób zatrudnionych do 

obsługi zwierząt w Schronisku, zostało przeszkolonych w zakresie bezpiecznego 

postępowania ze zwierzętami, w tym szczególnie niebezpiecznymi, rannymi i chorymi oraz 

w zakresie przepisów o ochronie zwierząt; 

5) prowadzeniu skutecznych działań na rzecz adopcji zwierząt, których efektem było 

oddanie w adopcję w okresie objętym kontrolą 2270 psów, tj. 69,5% psów przyjętych w tym 

czasie do Schroniska i 779 kotów, tj. 77,9% kotów przyjętych w tym czasie do Schroniska. 

Schronisko na swojej stronie internetowej zamieszczało wszelkie aktualności, porady, 

zdjęcia z opisami zwierząt do adopcji. Informacje te ukazywały się również na 

największym  polskim portalu adopcyjnym. Ponadto Schronisko posiadało także stałe 

i cykliczne kąciki adopcyjne w mediach lokalnych. Do dobrych praktyk w zakresie 

ograniczania bezdomności zwierząt należały też odbywające się przez cały rok 

w Schronisku (średnio 2-3 razy w tygodniu) zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 

a  także prowadzone kilkakrotnie w roku, wspólnie z organizacjami ekologicznymi, 

różnego rodzaju akcje i inicjatywy propagujące humanitarne traktowanie zwierząt i ich 

adopcję ze Schroniska, np. Dzień Otwarty w Schronisku, Kampania „Daj mi dom”, Dog 

Trekking itp.; 

6) właściwym dokumentowaniu pobytu zwierząt w Schronisku w formie wykazu (osobno 

dla psów, szczeniąt i kotów), zgodnie z wymogami § 6 rozporządzenia w sprawie wymagań 

weterynaryjnych; 

7) prawidłowym gospodarowaniu środkami finansowymi. Stosownie do postanowień 

umów  zawartych przez osoby prowadzące Schronisko z Gminą Miasto Toruń, w latach 

2008-2010 (I półr.), na rachunek Schroniska wpłynęło łącznie 1.343.636,26 zł, z tego 

w  2008  r. i  w  2009 r. – po 519.999,96 zł, a w I półr. 2010 r. – 303.636,34 zł. 

Powyższe stanowiło 100% kwot przewidzianych w ww. umowach. W tym samym okresie 

uzyskano także 516.240,00 zł z tytułu przyjmowania zwierząt z gmin ościennych oraz 

184.357,32 zł z  tytułu  m.in. darowizn za adopcję zwierząt i  innych darowizn 

gotówkowych, dzierżawy placu tresury psów, wpłat za eutanazję zwierząt przywożonych do 

Schroniska przez ich właścicieli. Dochody powyższe przeznaczone zostały na bieżącą 

działalność Schroniska.  
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2. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na nieprawidłowości polegające na: 

1)  braku w dokumentacji Schroniska protokołów zdawczo-odbiorczych terenu i obiektów 

wchodzących w jego skład jako załączników do umowy zawartej z Gminą Miasto Toruń 

o prowadzenie Schroniska z dnia 15 lutego 2010 r., pomimo że protokoły te miały 

stanowić ich integralną część; 

2)  posługiwaniu się w działalności bieżącej Schroniska niewłaściwymi pieczęciami: 

„Miejskie Schronisko dla Zwierząt” (jednostka o nieokreślonym statusie prawnym) 

i „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” (firma nieistniejąca w rzeczywistości); 

3)  niezgodnym ze stanem faktycznym zapisem w umowie z dnia 15 lutego 2010 r. 

o prowadzenie Schroniska, polegającym na podaniu informacji, iż do umowy w dniu jej 

zawarcia zostało załączone porozumienie z Toruńskim Towarzystwem Ochrony Praw 

Zwierząt, podczas gdy porozumienie to zostało zawarte dopiero 19 lutego 2010 r., tj. po 

upływie 4 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

Osobą odpowiedzialną za wyżej wymienione nieprawidłowości jest Pani jako 

prowadząca Schronisko. 

3. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na to, że Schronisko nie posiadało szczegółowego 

regulaminu (zasad) adopcji zwierząt, a w jego regulaminie zawarte były jedynie ogólne jej 

zasady. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu skompletowanie umów o prowadzenie Schroniska 

w wymagane załączniki w postaci protokołów zdawczo-odbiorczych terenu i obiektów 

wchodzących w skład Schroniska oraz zapewniających podawanie w treści zawieranych 

umów danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

2. Ustalenie pieczęci Schroniska o treści adekwatnej do jego statusu prawnego. 

3. Rozważenie opracowania szczegółowego regulaminu (zasad) adopcji zwierząt ze 

Schroniska. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o   NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią w terminie 21 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania uwagi 

i   wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 
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 Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, 

uwagi i wniosków zawartych w tym wystąpieniu 

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

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

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 

 


