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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

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

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

przeprowadziła w Schronisku dla zwierząt w Bydgoszczy, zwanym dalej „Schroniskiem”, 

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

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 

29 listopada 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Schroniska w badanym 

zakresie.  

1. Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację zadań 

objętych kontrolą, polegających na: 

1) zapewnieniu właściwych warunków bytowania zwierząt, zgodnie z § § 2, 4 i 5 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, zwanego 

dalej „Rozporządzeniem MRiRW”2; 

2) prawidłowym prowadzeniu dokumentacji Schroniska, w tym wykazu zwierząt 

przebywających w Schronisku, zwanym dalej „wykazem”, zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia MRiRW; 
                                                 
1 Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 
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3) prowadzeniu skutecznych działań na rzecz adopcji zwierząt, efektem których było oddanie 

osobom z zewnątrz w okresie objętym kontrolą  4.692 psów (68,04% stanu psów 

przebywających w Schronisku) i 1.880 kotów (64,98%) oraz  wydawaniu zwierząt wraz 

z  wypisem z  wykazu  zawierającym informacje, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1, 3 i 4 

Rozporządzenia MRiRW; 

4) zorganizowaniu ciągłej i skutecznej opieki nad zwierzętami zgodnie z wymaganiami 

§  7  Rozporządzenia MRiRW. Lekarze weterynarii zatrudnieni w Schronisku 

prowadzili   leczenie zwierząt oraz przeprowadzali zabiegi sterylizacji i kastracji, co 

odnotowywane było w książce leczenia i rejestrze zwierząt. W kontrolowanym 

okresie   przeprowadzane w Schronisku eutanazje zwierząt prowadzone były tylko 

w uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt3; 

6) popularyzacji adopcji przebywających w Schronisku zwierząt poprzez prowadzone 

różnorodne cykliczne akcje w tym: „Adoptując mnie, ratujesz mi życie”, „Wystawa Psów 

Wielorasowych, Psie Cocktail Party”, „Kocie pogaduchy” i inne; 

7) prawidłowym wykorzystaniu środków finansowych przekazanych przez Urząd Miasta 

Bydgoszczy w wysokości 1.128,3 tys. zł w 2008 r., 1.359,5 tys. zł w 2009 r. i 680,3 tys. zł 

w  2010 r. (I półrocze) na prowadzenie Schroniska, w tym na sfinansowanie wynagrodzeń 

pracowników, zakup karmy i leków dla zwierząt, inwestycje i remonty. Otrzymane przez 

Schronisko darowizny w wysokości 160,1 tys. zł w 2008 r.; 119,3 tys. zł w 2009 r. 

i  72,4  tys. zł w 2010 r. (I półrocze) zostały przeznaczone na bieżącą działalność Schroniska 

i właściwie wykorzystane.  

8) zrealizowaniu wniosków po kontrolach przeprowadzonych w Schronisku. 

 Przekazując Pani Dyrektor powyższe oceny, Najwyższa Izba Kontroli odstępując od 

formułowania wniosków, nie oczekuje przedstawienia przez Panią informacji, o której mowa 

w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK. 

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 

zawartych w tym wystąpieniu.  

 

                                                 
3 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 
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