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

Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK” , 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w „AZYL” 

Spółka z o.o. w Glinczu (dalej: „Spółka”), prowadzącej schronisko dla zwierząt 

w Kościerzynie (dalej: „Schronisko”). Przedmiotem kontroli było przestrzeganie 

w Schronisku prawa ochrony zwierząt w latach 2008-2010 (I półrocze). 

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

podpisanym 29 października 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Schroniska w badanym 

zakresie, pomimo stwierdzonych uchybień. 

PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli. 

1. Schronisko zorganizowane było z zachowaniem wymogów formalno-prawnych, 

obowiązujących w przypadku prowadzenia tego rodzaju działalności. W szczególności: 

- Spółka prowadząca Schronisko uzyskała wpisy do: Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie (dalej: „Powiatowy 

Lekarz”), 
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- obowiązujące w trakcie kontroli zezwolenie na prowadzenie działalności Schroniska 

wydane zostało przez Burmistrza Miasta Kościerzyny, po spełnieniu niezbędnych 

wymagań, 

- osoby zajmujące się w Schronisku obsługą zwierząt były przeszkolone w zakresie 

postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, zgodnie z § 8 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

schronisk dla zwierząt1, 

- organizacja pracy Schroniska zapewniała przebywającym w nim zwierzętom stałą 

opiekę. 

2. Stan techniczny, sanitarny i wyposaŜenie Schroniska zapewniały właściwe warunki 

bytowe zwierzętom w nim przebywającym. Ustalono m.in., Ŝe zgodnie z przepisami 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

schronisk dla zwierząt: 

- teren, na którym zlokalizowano Schronisko, był utwardzony i ogrodzony (§ 1 ust. 2), 

- w Schronisku wyodrębniono pomieszczenia przeznaczone m.in. do: utrzymywania 

zdrowych zwierząt (klatki, kojce i boksy, oddzielne m.in. dla samców, samic 

i młodych), wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych (z niezbędnym 

wyposaŜeniem), przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów 

medycznych oraz karmy i środków dezynfekcyjnych (§ 2 ust. 1), 

- pomieszczenia i boksy były wykonane z materiałów łatwych do mycia i odkaŜania 

(ściany wyłoŜone kaflami, a przegrody w boksach wykonano z pomalowanych prętów 

lub krat) i pozbawione ostrych elementów, co ograniczało ryzyko urazów u zwierząt 

(§ 4 ust. 2 pkt 1), 

- ilość psów znajdujących się w trakcie kontroli w boksach i kojcach zapewniała im 

swobodne poruszanie się oraz legowisko. Zwierzętom zapewniono równieŜ stały 

dostęp do wody pitnej (§ 4 ust. 3), 

- w Schronisku zapewniono wybiegi dla zwierząt (§ 5). 

Ponadto zapewniono usuwanie ze Schroniska nieczystości stałych. 

3. Wykaz zwierząt przebywających w Schronisku (prowadzony w formie kart 

ewidencyjnych psów) obejmował dane określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

                                                 
1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158 poz. 1657) 
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z wyłączeniem danych dotyczących kwarantanny oraz przeprowadzonych zabiegów 

weterynaryjnych, co było niezgodne odpowiednio z § 6 ust. 2 pkt 3 i 4 

ww. rozporządzenia. 

4. Zwierzętom przebywającym w Schronisku zapewniono opiekę weterynaryjną, zgodnie 

z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych 

dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. W kontroli, przeprowadzonej w tym zakresie 

wspólnie z pracownikiem Powiatowego Lekarza, ustalono m. in., Ŝe: 

- w badanym okresie opiekę weterynaryjną sprawowali lekarze weterynarii (umowy 

zlecenia z 01.03.2007 r. i z 01.08.2008 r.), którzy ponosili odpowiedzialność 

za świadczone usługi oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, 

- w ramach ww. opieki prowadzona była kontrola stanu zdrowia zwierząt, zaś z zapisów 

w ksiąŜce leczenia zwierząt wynika, iŜ lekarz poddawał psy leczeniu oraz zabiegom 

profilaktycznym (odrobaczenie, odpchlenie, obserwacja i szczepienie). 

W badanym okresie uśmiercono 70 zwierząt (na 551 przyjętych, tj. 12,7%) w związku 

z koniecznością zakończenia ich cierpienia. Eutanazji dokonano na podstawie orzeczeń 

lekarza weterynarii. W ocenie pracownika Powiatowego Lekarza przypadki eutanazji 

dotyczyły zwierząt nierokujących nadziei na wyleczenie. Zwierzęta uśmiercano w sposób 

zgodny z § 15 ust. 2 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 zwierząt2, tj. poprzez iniekcję śmiertelnej dawki środka 

do eutanazji. Biorący udział w kontroli pracownik Powiatowego Lekarza 

nie zakwestionował zasadności dokonanych eutanazji. 

5. W Schronisku podejmowano działania zmierzające do ograniczania liczby 

przebywających w nim zwierząt. W szczególności: 

- prowadzono akcje informacyjne i promujące adopcję psów, poprzez rozwieszanie 

plakatów w urzędach współpracujących gmin i szkół, 

- w kontrolowanym okresie 416 z 551 przyjętych psów (75%) oddano do adopcji. 

Według Pana wyjaśnień jedynie około 15 psów (4%) powróciło z adopcji 

do Schroniska, głównie z powodu ucieczki lub agresywności. 

Schronisko posiadało równieŜ regulamin. Badanie przestrzegania postanowień tego 

regulaminu wykazało, iŜ jego pracownicy nie sprawdzali warunków bytowych wydanych 

zwierząt. Z wyjaśnień Pana wynikało, iŜ powodem powyŜszych zaniechań były trudności 

                                                 
2  Dz.U. Nr 205, poz. 2102 



4 

związane z brakiem moŜliwości prawnych sprawdzenia warunków bytowych zwierząt 

oddanych do adopcji osobom, które nie chciały poddać się takiej kontroli. 

6. Środki finansowe otrzymane w badanym okresie (1.183,7 tys. zł) z 72 gmin za 

świadczone usługi związane z przyjmowaniem i przetrzymywaniem zwierząt 

(na podstawie zawartych umów), zabezpieczały w pełni potrzeby w zakresie zapewnienia 

właściwej opieki zwierzętom przebywającym w Schronisku (m.in. na karmę, usługi 

weterynaryjne). Z poniesionych wydatków ogółem w kwocie 650,5 tys. zł (w 2008 r. - 

219,2 tys. zł, w 2009 r. - 338,0 tys. zł, I półrocze 2010 r. - 93,3 tys. zł) część środków 

przeznaczono na inwestycje i remonty Schroniska – odpowiednio – 46,0 tys. zł, tj. 21,0% 

wydatków ogółem w 2008 r., 103,7 tys. zł (30,7%) i 19,6 tys. zł (21,0%). 

7. Przeprowadzona w badanym okresie przez pracowników StraŜy Miejskiej w Sztumie 

(w związku z umową podpisaną przez Spółkę z Urzędem Miasta i Gminy w Sztumie) 

kontrola warunków sanitarno-higienicznych, transportu i bytowych przetrzymywanych 

zwierząt, nie wykazała nieprawidłowości. Zalecenia Powiatowego Lekarza, po odbytych 

inspekcjach, zostały zrealizowane (m.in. oznakowanie wydzielonych pomieszczeń dla 

matek z oseskami, przechowywanie oddzielnie karmy dla zwierząt i środków 

dezynfekcyjnych). 

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

1) uzupełnienie wykazu (kart ewidencyjnych) zwierząt przebywających w Schronisku o dane 

dotyczące kwarantanny i zabiegów weterynaryjnych, 

2) rozwaŜenie zmiany regulaminu Schroniska w zakresie sprawdzania warunków bytowych 

zwierząt oddanych do adopcji, w celu pełnego przestrzegania jego postanowień. 

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

o NIK oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

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(i) prawo zgłoszenia na piśmie, 

do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 
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W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

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

uchwały właściwej komisji NIK. 


