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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/100 - Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających
substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu
zwierząt, w tym towarzyszących

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Andrzej Kaczyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/117/2017 z 28.09.2017 r.

Ośrodek Tresury Psów, Hotel i Schronisko dla Psów Bajer" Sławomir Twardziak,
Małoszyce 84-300 Lębork (dalej: "Schronisko")

Sławomir Twardziak, właściciel Schroniska
(dowód: akta kontroli str. 1-2)

II. Ocena kontrolowanej działalności

W latach 2015-2017 (I półrocze) 1 organizacja pracy Schroniska zapewniała
prawidłowe jego funkcjonowanie. Zasady jego funkcjonowania określono
w regulacjach wewnętrznych (Regulaminie Schroniska i Procedurze postępowania
lekarza weterynarii w Schronisku). Nie uregulowano w nich kwestii dotyczących
nadzoru nad przechowywaniem, dostępem i stosowaniem produktów leczniczych
weterynaryjnych2, w tym o działaniu odurzającym, psychotropowym, anabolicznym
lub hormonalnym3.

W Schronisku funkcjonowało pomieszczenie do przeprowadzania zabiegów
weterynaryjnych. Brak było w nim pomieszczenia do przechowywania produktów
leczniczych weterynaryjnych, w tym o działaniu odurzającym lub hormonalnym.
Niezbędne leki, w tym piw na odrobaczenie, odpchlenie i zwalczanie kleszczy
zabezpieczał lekarz weterynarii, prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt,
sprawujący - na podstawie zawartych z właścicielem Schroniska umów zleceń -
opiekę weterynaryjną nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku. Umowy te nie
określały zasad przechowywania, zabezpieczenia przed dostępem osobom
nieuprawnionym i stosowania dostarczonych przez lekarza weterynarii do
Schroniska piw oraz produktów leczniczych. Umowy zapewniały całodobową, przez
wszystkie dni tygodnia, opiekę medyczną nad zwierzętami Schroniska.
Dokumentacja medyczna zwierząt prowadzona była przez lekarza weterynarii, który
ponosił za nią odpowiedzialność (dokumentacja ta była przechowywana
w Gabinecie Weterynaryjnym lekarza weterynarii, poza Schroniskiem).

1 Badaniami objęto również działania Schroniska podejmowane przed, jak i po tym okresie. o ile mialy one bezpośredni wplyw
lub związek z ustaleniami stanu faktycznego dotyczącymi okresu objętego kontrolą.
2 Zwane dalej także: piw.

3 Zwane dalej: o działaniu odurzającym lub hormonalnym.
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Opis sianu
faktycznego

Zwierzęta opuszczające Schronisko (poza pojedynczymi przypadkami) nie były
poddawane zabiegom kastracji/sterylizacji, mimo że w programach opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.in.
gmin: Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Potęgowo na lata 2015, 2016 i 2017, w celu
ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, zaplanowano obligatoryjną sterylizację
albo kastrację zwierząt odłowionych na terenie tych gmin. Obowiązek powyższy
wynikał również z postanowień dwustronnych umów o świadczenie usług w ww.
latach, zawartych pomiędzy Schroniskiem a gminami4. Nie wykonywano też
obligatoryjnego obowiązku oznakowania za pomocą czipów zwierząt oddawanych
do adopcji z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.
Ewidencja losu5 przebywających w Schronisku zwierząt nie zawierała wszystkich
wymaganych danych, tj. we wszystkich przypadkach nie zawierała adresu, imienia,
nazwiska osoby przekazującej zwierzę do Schroniska oraz danych dotyczących
przeprowadzonych szczepień oraz, w 12 przypadkach, w opisie zwierzęcia, jego
wieku. Wypisy z wykazu zwierząt przekazywanych do adopcji nie zawierały danych
dotyczących kwarantanny.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Organizacja pracy Schroniska
1.1. Schronisko zorganizowane było z zachowaniem wymogów formalno-prawnych,
obowiązujących w przypadku prowadzenia tego rodzaju działalności przez osobę
fizyczną. W szczególności:
- właściciel Schroniska zgłosił działalność dotyczącą prowadzenia Schroniska do

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Nowa
Wieś Lęborska i uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalność w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt;
Schronisko zostało wpisane do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Lęborku (dalej: "Powiatowy Lekarz"), a podmiotowi prowadzącemu
działalność w zakresie schronisk dla zwierząt, nadano weterynaryjny numer
ewidencyjny6;
obowiązujące w trakcie kontroli zezwolenie na prowadzenie działalności
Schroniska wydane zostało przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska po
spełnieniu niezbędnych wymagań7,
organizacja pracy Schroniska zapewniała przebywającym w nim zwierzętom
stałą opiekę·

(dowód: akta kontroli str. 65-76, 288)
Schronisko jest schroniskiem prywatnym, finansowanym ze środków gmin, z którymi
Schronisko zawarło umowy na wykonywanie usług, które dotyczyły m.in.:
zapewnienia kompleksowej opieki nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku,
zapewnienia optymalnych warunków bytowych, właściwych pomieszczeń,
pożywienia, a także przeprowadzania niezbędnych zabiegów weterynaryjnych

4 Gmina Miasta Reda, Gmina Czarna Dąbrówka, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Potęgowo, Gmina Cewice, Gmina
Somonino, Gmina Miasto Lębork, Gmina Kępice, Gmina Dębnica Kaszubska.
5 Na potrzeby niniejszej kontroli ,los' zwierzęcia to wszystkie zdarzenia dotyczące zwierzęcia od momentu jego przyjęcia
do opuszczenia Schroniska (np. przyjęcie, kwarantanna, zabiegi weterynaryjne, szczepienia, adopcja, zgon, eutanazja,
ucieczka itp.).

6 Decyzja 57A12010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Powiatowego lekarza Weterynarii w Lęborku.

7 Decyzja Nr 1/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
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i leczenia zwierząt chorych, a także wykonywania sterylizacji, kastracji
i odrobaczania oraz szczepień, a ponadto usypiania ślepych miotów
i w uzasadnionych przypadkach pozostałych zwierząt. Do zadań Schroniska
należało także oddawanie zwierząt do adopcji oraz wykonywanie ich identyfikacji,
a także prowadzenie ewidencji zwierząt oraz książki kontroli weterynaryjnej .

. (dowód: akta kontroli str. 4,113-114,132-140,155-165,181-194)

Obowiązujące w latach: 2015, 2016 i 2017 umowy Schroniska z gminami8
dotyczyły wykonywania usług polegających m.in. na:
- odławianiu w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy;
- kompleksowej opiece nad zwierzętami odłowionymi przebywającymi

w Schronisku, zapewnienie optymalnych warunków bytowych, właściwych
pomieszczeń, wyżywienia, stałego dostępu do wody;

- wykonywaniu niezbędnych zabiegów weterynaryjnych oraz leczeniu zwierząt
chorych

- sterylizacji albo kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, odrobaczaniu
i szczepieniu, a także usypianiu ślepych miotów;

- znakowania za pomocą czipów zwierząt oddanych do adopcji (tylko Gmina Nowa
Wieś Lęborska);

- poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt (tylko Gmina Potęgowo).
(dowód: akta kontroli str. 113-114, 132-140, 155-165, 181-194)

1.2. Schronisko prowadzone było przez właściciela, który w okresie objętym kontrolą
zatrudniał jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownika
opieki nad zwierzętami. Dodatkowo nieodpłatnie pomocy w Schronisku udzielała
żona właściciela. Wszyscy zamieszkiwali na terenie dzierżawionej posesji.
W Schronisku nie była świadczona praca nieodpłatna (wolontariat).

(dowód: akta kontroli str. 264-266, 277-280)

1.3. Schronisko uzyskało decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku,
stwierdzającą spełnienie przez Schronisko wymagań weterynaryjnych określonych
dla prowadzenia schronisk dla zwierząt9. W okresie objętym kontrolą, opiekę
weterynaryjną nad zwierzętami w Schronisku sprawował lekarz weterynarii na
podstawie zawartych umów zleceń1o.

(dowód: akta kontroli str. 69-70, 77-78)

Do zadań lekarza weterynarii zgodnie z postanowieniami umów należało leczenie
zwierząt przebywających na terenie Schroniska, przeprowadzanie zabiegów
profilaktycznych, sterylizacji, kastracji oraz eutanazji, a także sprawowanie nadzoru
sanitarnego i epidemiologicznego nad Schroniskiem. Do zadań ww. lekarza należało
również prowadzenie bieżącej dokumentacji Schroniska. Według postanowień ww.
umów, usługi miały być świadczone całodobowo (od 24.11.2016 r.), a świadczenia
miały być wykonywane na bieżąco.

Organizację wewnętrzną Schroniska określał Regulamin organizacyjny, który
wskazywał zadania Schroniska, a także zawierał regulacje m.in. w zakresie:
przyjmowania zwierząt do Schroniska, ich przetrzymywania i wydawania do adopcji,
a także ich usypiania. W Schronisku obowiązywała również "Procedura
postępowania lekarza weterynarii w Schronisku "BAJER" w Małoszycach".

6 W 2015 r. - 6 Gminami (Miasto Reda, Gminą Czarna Dąbrówka, Gminą Nowa Wieś Lęborska, Gminą Potęgowo, Gminą
Cewice, Gminą Somonino (do 02.05., w 2016 r. - 7 Gminami (Gminą Miasto Reda, Gminą Czarna Dąbrówka, Gminą Nowa
Wieś Lęborska, Gminą Potęgowo, Gminą Cewice, Gminą Somonino, Gminą Miasto Lębork i 2017 r. - 9 Gminami (Miasto
Reda, Gminą Czarna Dąbrówka, Gminą Nowa Wieś Lęborska, Gminą Potęgowo, Gminą Cewice, Gminą Somonino, Gminą
Miasto Lębork, Gminą Kępice, Gminą Dębnica Kaszubska).
9 Decyzja nr 57N2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku z dnia 30 kwietnia 2010 r.
10 Umowy: z dnia 01.02.2012 r. i 24.11.2016 r.
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Zgodnie z ww. Regulaminem, Schronisko dla osób odwiedzających czynne było
codziennie od 6.00 do 15.00, w soboty od 6.00 do 13.00, zaś w niedziele i święta
było nieczynne.

W dokumentach. organizacyjnych Schroniska nie określono zasad regulujących
przechowywanie, pobór i stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych oraz
produktów leczniczych, w szczególności o działaniu odurzającym lub hormonalnym,
jak również osób odpowiedzialnych za przechowywanie, pobór i stosowanie
produktów leczniczych weterynaryjnych, w szczególności o działaniu odurzającym
lub hormonalnym. Właściciel Schroniska wyjaśnił, że brak regulacji wynika z braku
przechowywania w Schronisku leków, natomiast odpowiedzialność za ich
stosowanie - spoczywa na lekarzu weterynarii.

Stosownie do wymogów § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla zwierząt11 (dalej: "rozporządzenie w sprawie schronisk"),
w Schronisku było wyodrębnione pomieszczenie przeznaczone do wykonywania
zabiegów leczniczych i chirurgii - pokój weterynaryjny. Schronisko nie posiadało
pisemnych uregulowań dotyczących dostępności do tego pomieszczenia.

Jak wyjaśnił właściciel Schroniska, z pomieszczenia przeznaczonego do
wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgii korzystał wyłącznie lekarz weterynarii,
dostęp do niego miał również właściciel oraz pracownik Schroniska.

W okresie objętym kontrolą opiekę nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku,
na podstawie umów zawartych 1 lutego 2012 r. i 24 listopada 2016 r., zapewniał
lekarz weterynarii, który był zobowiązany m.in. do leczenia, przeprowadzania
zabiegów profilaktycznych, zabiegów sterylizacji, kastracji, eutanazji, a także do
sprawowania nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego. Umowy nie określały
zasad obrotu i stosowania w Schronisku produktów leczniczych weterynaryjnych
oraz produktów leczniczych, w tym o działaniu odurzającym lub hormonalnym oraz
nie precyzowały zakresu wykonywanych świadczeń, czy pory ich wykonywania.
Umowy te określały, że świadczenia usług weterynaryjnych będą odbywało się na
bieżąco. Schronisko nie dokonywało zakupów i nie przechowywało leków, ani
weterynaryjnych produktów leczniczych, z wyjątkiem preparatów przeciw pchłom
i kleszczom. Lekarz weterynarii wyjaśnił, że osobiście odpowiada za leki, Schronisko
nie posiada warunków do ich przechowywania, wobec czego nie są one tam
przechowywane.

(dowód: akta kontroli str. 3-11, 77-78, 275-280, 287)

1.4. Zasady opieki weterynaryjnej zostały unormowane w Regulaminie Schroniska
oraz dokumencie pn. "Procedura postępowania lekarza weterynarii w Schronisku
"Bajer" w Małoszycach" Zgodnie z ww. dokumentami, lekarz weterynarii prowadził
opiekę lekarsko-weterynaryjną polegającą na leczeniu zwierząt, wykonywaniu
zabiegów chirurgicznych, poddawaniu zwierząt eutanazji ze wskazań medycznych,
szczepieniu ochronnym przeciwko chorobom zakażnym oraz odrobaczaniu
i zwalczaniu ektopasożytów. Obowiązkiem lekarza weterynarii była również kontrola
warunków bytowania zwierząt w Schronisku, dokumentowana adnotacją w książce
kontroli weterynaryjnej, w przypadku stwierdzonych uchybień, zawierająca
zalecenia wraz z terminem ich usunięcia. Zasady opieki weterynaryjnej zostały
uregulowane również w zawartych z lekarzem weterynarii umowach o świadczenie
usług weterynaryjnych na rzecz Schroniska.

11 Dz. U. Nr 158, poz. 1657.
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Ustalone
nieprawidłowości

Dokumenty organizacyjne Schroniska nie regulowały kwestii dotyczących
funkcjonowania pomieszczenia do wykonywania zabiegów leczniczych
i chirurgicznych oraz do przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych,
w tym zawierających substancje odurzające i hormonalne, a także ustalenia osób
odpowiedzialnych za ich przechowywanie i stosowanie.

W okresie objętym kontrolą Schronisko zawierało z gminami umowy12, których
przedmiotem było wykonywanie usług związanych z bezdomnymi zwierzętami
pozyskanymi z terenu gminy, polegających m.in. na umieszczaniu ich w Schronisku,
wykonywaniu niezbędnych zabiegów weterynaryjnych i leczeniu zwierząt chorych,
a także wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt przyjętych do
Schroniska za wyjątkiem przypadków, gdy z przyczyn medycznych byłoby to
niewskazane. Dodatkowo umowami z Gminą Nowa Wieś Lęborska, nałożono na
Schronisko obowiązek znakowania za pomocą czipów zwierząt oddanych do
adopcji. Schronisko nie wykonywało zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt
przebywających w Schronisku, a także nie oznakowało wszystkich 76 zwierząt
wydanych do adopcji, a pochodzących z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.
Za wykonywanie usług na rzecz Gmin (w tym kastracji, sterylizacji, czipowania),
ustalano umowne wynagrodzenie ryczałtowe, bez wymogu sprawozdawania w tym
zakresie Gminom zlecającym usługi.

(dowód: akta kontroli str. 3-11, 77-78, 113-114,132-140,155-165,181-194,275-
280,287)

Schronisko nie wywiązywało się z nałożonego umowami obowiązku wykonywania
obligatoryjnych zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt przyjętych do Schroniska.

Spośród ogółem 201 zwierząt oddanych do adopcji w okresie objętym kontrolą,
zabiegi kastracji/sterylizacji przeprowadzono tylko u pięciu zwierząt przed
opuszczeniem przez nich Schroniska. Nie wykonano 123 sterylizacji oraz 73
kastracji. Zaniechanie przeprowadzania ww. zabiegów u wszystkich zwierząt
w Schronisku, dla których nie istniały przeciwskazania do wykonania tych zabiegów,
było niezgodne również np. z postanowieniami corocznie uchwalanych przez Rady
przykładowo wybranych trzech Gmin13 "Programów opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy", w których
określono, że "Obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt przyjętych do Schroniska, realizuje Schronisko, z wyjątkiem zwierząt
u których istnieją przeciwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan
zdrowia i/lub wiek".

Właściciel Schroniska wyjaśnił, że główną przyczyną nieprzeprowadzania zabiegów
kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w Schronisku były względy
finansowe, a przeprowadzenie takiego zabiegu mogło się odbyć po oddaniu do
adopcji, przez nowego właściciela, na jego życzenie, na koszt Schroniska. Koszt
poddania 123 zwierząt sterylizacji i 73 zwierząt kastracji, według oświadczenia
lekarza weterynarii opiekującego się Schroniskiem, wyniósłby od 12,8 tys. zł do 16,7
tys. zł14.

Schronisko nie oznakowało za pomocą czipów 58 psów wydanych do adopcji,
a pochodzących z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska15, czym naruszyło

12 Na 2017r. obowiązywały umowy z: Gminą Miasto Lębork, Gminą Miasto Reda, Gminą Nowa Wieś Lęborska, Gminą
Potęgowo, Gminą Cewice, Gminą Somanino, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Kępice, Gminą Czama Dąbrówka.
13 Gminy (Nowa Wieś Lęborska, Cewicei Potęgowo), z którymi Schronisko zawarło umowy na wykonywanie usług, w tym
polegających na sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska z terenu tych Gmin.
14 Kaszl zabiegów: sterylizacji (od 80do 100zł), kastracji (od 40do 60zł).
15 W latach 2015-2017(I półrocze) do adopcji wydano 58psów i 18kotów.
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Opis stanu
faktycznego

postanowienia umów zawartych z tą Gminą, dotyczące obowiązkowego znakowania
zwierząt w takich przypadkach.
Właściciel Schroniska wyjaśnił, że powodem nieoznakowania zwierząt był brak
wystarczających środków finansowych.
Koszt wykonania oznakowania za pomocą czipów ww. liczby zwierząt oddanych
według oświadczenia lekarza weterynarii opiekującego się Schroniskiem, wyniósłby
1,9 tys. zł16.

(dowód: akta kontroli str. 113-191, 269, 271-273, 277-287)

Przyjęte rozwiązania organizacyjne umożliwiały zapewnienie przebywającym
w Schronisku zwierzętom opieki, w tym również weterynaryjnej, w zakresie
określonym w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie schronisk. Opiekę weterynaryjną
zapewniał, na podstawie zawartych umów, lekarz weterynarii prowadzący
zewnętrzny gabinet weterynaryjny, który - bez udziału pracowników Schroniska -
gospodarował lekami (w tym produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz
produktami leczniczymi, w tym o działaniu odurzającym lub hormonalnym)
wykorzystywanymi w leczeniu zwierząt. Umowy te nie określały zasad
przechowywania, zabezpieczenia przed dostępem osobom nieuprawnionym
i stosowania dostarczonych przez lekarza weterynarii do Schroniska piw oraz
produktów leczniczych.
Nie realizowany był natomiast obowiązek obligatoryjnego przeprowadzania
zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w Schronisku,
w przypadkach braku przeciwskazań do ich wykonania, a w przypadku Gminy Nowa
Wieś Lęborska, również obowiązek oznakowania czipami wydanych do adopcji
zwierząt.
Regulacje wewnętrzne Schroniska nie odnosiły się do kwestii funkcjonowania
pomieszczenia do zabiegów weterynaryjnych, a także do kwestii dotyczącej
przechowywania i stosowania piw, w tym o działaniu odurzającym lub hormonalnym,
jak również nie wskazywały osób odpowiedzialnych za ich stosowanie.

2. Przechowywanie oraz wykorzystywanie w działalności
Schroniska produktów zawierających substancje
anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe.

2.1. Schronisko nie dysponowało wydzielonym pomieszczeniem do
przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych, w tym o działaniu
odurzającym lub hormonalnym i nie posiadało takich produktów.

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 275-284)

2.2. W Schronisku przebywało według stanu na dzień 1 stycznia 2015 L, 2016 L
i 2017 L odpowiednio: 62, 57 i 68 zwierząt. W trakcie 2015 L, 2016 L oraz 2017 L
(do 30.06.) przyjęto odpowiednio: 219, 280 i 130 zwierząt. Wskaźnik śmiertelności17
w ww. latach wyniósł odpowiednio: 6,8, 12,2 i 6,1.

(dowód: akta kontroli str. 12-13)

2.3. Schronisko dokumentowało przyjęcie zwierząt do Schroniska, wydawanie
zwierząt, w tym do adopcji, a także przeprowadzane w Schronisku kontrole nadzoru
weterynaryjnego. Wobec nie posiadania leków, w tym o działaniu odurzającym lub
psychotropowym, Schronisko nie prowadziło książki ich przychodu i rozchodu. Fakt

16 Ceny z 2014 r.
17 Wyliczony jako iloraz: sumy liczby zwierzą! poddanych eutanazji i padłych do sumy zwierzą! według stanu na 1 stycznia
danego roku i przyjętych do Schroniska w jego trakcie.
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przyjęcia zwierzęcia do Schroniska odnotowywano w "Rejestrze zwierząt" (Wykazie
zwierząt przebywających w Schronisku), zwanym dalej "Wykazem" oraz zakładano
dla każdego z nich indywidualną kartę. Wykaz zawierał dane określone w § 6 ust. 2
rozporządzenia w sprawie schronisk, za wyjątkiem imienia, nazwiska i adresu osoby
przekazującej zwierzę do Schroniska oraz danych dotyczących przeprowadzonych
szczepień i zabiegów weterynaryjnych. Zwierzętom nadawano numer
identyfikacyjny, który umieszczano na indywidualnych kartach zwierzęcia, które
zawierały także opis zwierzęcia, okres kwarantanny oraz dane dotyczące
przeprowadzonych szczepień i leczenia, odpchlenia, odrobaczenia oraz dołączano
jego fotografię.

Przebieg leczenia zwierząt, w tym przeprowadzane zabiegi weterynaryjne, jak
wyjaśnił lekarz weterynarii świadczący usługi dla Schroniska, odnotowywano
w książce leczenia zwierząt, a rozchód leków o działaniu odurzającym lub
psychotropowym - w Książce rozchodu tych leków. Obydwa te dokumenty
przechowywane były poza Schroniskiem, w Gabinecie Weterynaryjnym lekarza
weterynarii.

Wydawanie zwierząt (w tym do adopcji) dokumentowano przy pomocy
wystawianego w dwóch egzemplarzach wypisu z Wykazu. Zawierał on wszystkie
dane, o których mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie schronisk, z wyjątkiem
danych dotyczących kwarantanny. Fakt wydania zwierzęcia ze Schroniska
odnotowywano w prowadzonym Wykazie.

(dowód: akta kontroli str. 3-4, 48-64,79-112,275-280,287)

2.4. W latach 2015-2017 (do 30.06.) przeprowadzono w Schronisku odpowiednio: 5,
10 i 7 eutanazji psów i kotów. Spośród ogółem 201 sterylizacji i kastracji, 196
zabiegów (odpowiednio: 54, 92 i 50), dotyczyło zwierząt pochodzących ze
Schroniska, ale poddanych zabiegom po ich adopcji przez nowych właścicieli i jak
wyjaśnił właściciel Schroniska, wykonanych nieodpłatnie na podstawie wypisu ze
Schroniska, w Gabinecie Weterynaryjnym lekarza weterynarii. Wynagrodzenie
lekarza weterynarii z tytułu zawartych umów ze Schroniskiem na świadczenie usług
weterynaryjnych ustalone było w stałej wysokości w formie ryczałtu. Postanowienia
dotyczące przeprowadzania zabiegów eutanazji oraz sterylizacji/kastracji zwierząt
zawarto w umowach Schroniska z lekarzem weterynarii. Decyzje o dokonaniu
eutanazji, kastracji i sterylizacji zwierząt, a także o użyciu leków o działaniu
odurzającym i psychotropowym podejmował lekarz weterynarii. Zasady usypiania
zwierząt określono w Regulaminie Schroniska. Przebieg leczenia zwierząt, jak
wyjaśnił lekarz weterynarii, był dokumentowany w prowadzonych w formie
papierowej książkach leczenia zwierząt (oddzielne dla leczenia zwierząt podczas
wizyt w Schronisku i leczenia zwierząt ze Schroniska w Gabinecie Weterynaryjnym).

(dowód: akta kontroli str. 3-4,12,14-20,77-78,271,275-276,281-284,289-318)

2.5. W badanym okresie zwierzęta przebywające w Schronisku nie były leczone
środkami o działaniu hormonalnym lub anabolicznym.

(dowód: akta kontroli str. 37-38)

2.6. W Schronisku nie przechowywano w dniu oględzin18 produktów leczniczych
i produktów leczniczych weterynaryjnych. Za ich stosowanie w okresie objętym
kontrolą odpowiadał osobiście lekarz weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 275-276)

18 W dniu 3 października 2017 r.
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2.7. W badanym okresie nie stwierdzono przypadków nieoddania do utylizacji
wszystkich zwłok zwierząt poddanych eutanazji. W okresie objętym kontrolą
przekazano do utylizacji: w 2015 r. - 11 zwłok zwierząt, w 2016 r. - 8 zwłok
zwierząt oraz zwłoki 3 ślepych miotów (20 szt.) i 2017 r. (do 30.06.) - 5 zwłok.
Liczba kilogramów zwłok przekazanych do utylizacji (odnotowana przez Schronisko
w dokumentach handlowych stosowanych przy przewozie produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego) dotyczyła przekazania zwłok wszystkich zwierząt
martwych, tj. nie tylko zwłok zwierząt poddanych eutanazji, ale też padłych.

(dowód: akta kontroli str. 267)

2.8. Po przyjęciu do Schroniska zwierzęta były ujmowane w Wykazie, o którym
mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie schronisk. Analiza zapisów
dotyczących losowo wybranych z Wykazu 30 zwierząt (po 10 w każdym roku)
wykazała, że we wszystkich przypadkach nie odnotowano w ww. Wykazie imienia,
nazwiska i adresu osoby przekazującej zwierzę do Schroniska oraz danych
dotyczących przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
a w niektórych przypadkach (w ramach opisu zwierzęcia) - jego wieku.

(dowód: akta kontroli str. 39-41, 79-112)

2.9. W latach 2015-2017 (I półrocze) przeprowadzono w Schronisku ogółem
4 eutanazje ślepych miotów (ogółem 24 zwierzęta), z tego w 2016 r. - 3 (20
zwierząt) i 2017 r. - 1 (4 zwierzęta). Usypianie w Schronisku ślepych miotów
zwierząt bezdomnych żyjących na wolności (w uzasadnionych przypadkach)
przewidziano w wybranych do analizy Programach opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na lata 2015, 2016 i 2017,
określonych dla zwierząt bezdomnych z terenu gmin: Nowa Wieś Lęborska,
Potęgowo i Cewice. Badanie wybranych sześciu przypadków usypiania
w Schronisku ślepych miotów wokresie objętym kontrolą wykazało, że zabiegi
eutanazji udokumentowano odpowiednimi zapisami w Wykazie oraz w karcie
zwierzęcia. Nie badano odnotowania ww. przypadków w innych dokumentach
(w książce leczenia i w książce kontroli środków odurzających i psychotropowych),
z uwagi na ich przechowywanie poza Schroniskiem, w Gabinecie Weterynaryjnym
lekarza weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 115-131, 141-154, 166-180,195-203)

2.10. Nie objęto badaniem prawidłowości dokumentowania przeprowadzonych
zabiegów oraz leczenia, a także użytych do zabiegów leków o działaniu
odurzającym/psychotropowym, ponieważ dokumentacja medyczna zwierząt
Schroniska (Książka leczenia zwierząt, Książka kontroli środków odurzających
i psychotropowych) przechowywana była poza Schroniskiem, w Gabinecie
Weterynaryjnym lekarza weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 275-276)

2.11. W latach 2015-2017 (do 30.06.) oddano do adopcji ogółem 543 zwierzęta,
z tego w poszczególnych latach odpowiednio: 221, 226 i 116 zwierząt.

Badanie dokumentacji dotyczącej wydania losowo wybranych 30 zwierząt po
pobycie w Schronisku (po 10 wypisów ze Schroniska w każdym roku objętym
kontrolą)19 w powiązaniu z ewidencją zwierząt wykazało, że dokumentacja ta
umożliwiała zidentyfikowanie przekazanych zwierząt oraz osób przyjmujących
zwierzęta oraz potwierdzała przeprowadzone zabiegi i szczepienia, a także
odpchlenia i odrobaczenia. Wszystkie wypisy ze Schroniska nie zawierały

19 Numery ewidencyjne psów w kartotece: 115,139,64,182,157,43,37,38,20,92,215,11,66/23,144,117,177,209,218,
230,28,59,60,78,81,110,97,116,109,128,150.
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Ustalone
nieprawidłowości

wymaganych przepisami § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie schronisk, danych
dotyczących kwarantanny oraz w jednym przypadku - w opisie zwierzęcia jego
wieku. Część zwierząt oddano do adopcji przed upływem obowiązkowej i określonej
w Regulaminie Schroniska -14 dniowej kwarantanny.

(dowód: akta kontroli str. 12, 42-68)
2.12. Schronisko nie przechowywało piw i pl o działaniu odurzającym lub
psychotropowym. Dostęp do pomieszczeń do wykonywania badań i zabiegów
weterynaryjnych miał lekarz weterynarii, właściciel Schroniska oraz zatrudniona
osoba. Pomieszczenia te nie posiadały szczególnego zabezpieczenia przed
dostępem osób nieuprawnionych.

(dowód: akta kontroli str. 277-280)
2.13. W okresie objętym kontrolą. Schronisko nie zawierało umów/porozumień
o świadczenie pracy wolontariackiej. Właściciel schroniska wyjaśnił, że nie korzysta
z pracy wolontariuszy, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Zatrudniona osoba wraz
z właścicielem oraz jego małżonka stanowią wystarczającą liczbę opiekunów
w stosunku do przebywających w Schronisku zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 277-280)
2.14. Wiatach 2015-2017 (do 30.06.) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
w Lęborku przeprowadził w Schronisku dziewięć kontroli, dwie rekontrole oraz dwie
wizytacje. Przedmiotem dwóch wizytacji (po jednej w 2016 r. i 2017 r.) był stan
dobrostanu, wymagania weterynaryjne, immunoprofilaktyka. Pozostałe kontrole
dotyczyły m.in.: transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, po ich
zebraniu oraz czynności pośrednich na ubocznych produktach pochodzenia
zwierzęcego po ich zebraniu lub magazyny ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego. W wyniku trzech rekontroli dotyczących stwierdzonych wcześniej
nieprawidłowości w przeprowadzonych czynnościach pośrednich na produktach
ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu - stwierdzono wykonanie
zaleceń. W raportach z wizytacji za 2015 r. i 2016 r. odnotowano, że Schronisko
wdrożyło program kastracji i sterylizacji psów i kotów na życzenie nowych
właścicieli, a zabiegi są przeprowadzane w Gabinecie Weterynaryjnym lekarza
weterynarii opiekującym się Schroniskiem, bez dodatkowych opłat.

(dowód: akta kontroli str. 204-263)

W działalności Schroniska w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono
następujące nieprawidłowości:

1. Prowadzony w Schronisku Wykaz zwierząt nie zawierał20 niektórych danych
(adresu, imienia, nazwiska osoby przekazującej zwierzę do Schroniska),
wymaganych § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie schronisk, w 12
przypadkach w opisie zwierzęcia nie odnotowano jego wieku, wymaganego § 6
ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, a także w Wykazie tym nie zawarto danych
dotyczących przeprowadzonych szczepień (wymóg § 6 ust. 2 pkt 4).

Właściciel Schroniska wyjaśnił, że niedociągnięcia wyniknęły z niewiedzy, a brak
określenia wieku wynikał z przeoczenia. Wyjaśnił ponadto, że po stwierdzeniu
nieprawidłowości, prowadzi Wykaz, zgodnie z przepisami.

(dowód: akta kontroli str. 39-41,79-112,274,277-280)
2. Wypisy z Wykazu zwierząt przekazywane nowym właścicielom (umowy

adopcyjne) nie zawierały niektórych wymaganych danych. We wszystkich 30
przypadkach wypisów objętych badaniem, brak było informacji dotyczących

20 We wszystkich przypadkach, spośród 30 objętych badaniem zwierząt.
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Wnioski pokontrolne

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

kwarantanny, co naruszało wymóg § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie
schronisk.

Właściciel Schroniska wyjaśnił, że brak adnotacji w wypisie o przebytej
kwarantannie wynikał z niewiedzy i obowiązek w tym zakresie został
wprowadzony w trakcie kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 42-64, 281-284)

3. Przekazano do adopcji cztery zwierzęta przed upływem terminu zakończenia 14
dniowej kwarantanny. Było to niezgodne z Regulaminem Schroniska, zgodnie
z którym, każde przyjęte zwierzę do Schroniska wymaga odbycia takiej
kwarantanny w celu wykluczenia chorób zakaźnych.

Właściciel Schroniska wyjaśnił, że przyczyną wcześniejszej adopcji było dobro
zwierząt, dla których każdy dzień pobytu w Schronisku pozostawia ślad
w psychice. Wyjaśnienie to nie jest przekonywujące, gdyż to w obowiązującym
Regulaminie Schroniska wprowadzono obowiązek odbycia 14 dniowej
kwarantanny, również w celu możliwości odnalezienia właściciela.

(dowód: akta kontroli str. 3-4, 42-47, 281-284)

Ewidencja zwierząt oraz ich leczenia nie zawierała wszystkich wymaganych prawem
elementów. Wykaz zwierząt nie zawierał we wszystkich 30 badanych przypadkach
danych dotyczących imienia, nazwiska lub adresu osoby przekazującej zwierzę do
Schroniska oraz danych dotyczących przeprowadzonych szczepień i zabiegów
weterynaryjnych. W 12 przypadkach, w opisie zwierzęcia nie odnotowano jego
wieku.' W Schronisku funkcjonowało pomieszczenie do przeprowadzania zabiegów
leczniczych i chirurgicznych. Nie było w nim jednak pomieszczenia do
przechowywania piw. Posiadane piw (wyłącznie na odrobaczenie, odpchlenie,
zwalczanie kleszczy) przechowywano w pomieszczeniu do wykonywania zabiegów.
Nie przestrzegano okresu kwarantanny zwierząt - w przypadku czterech zwierząt,
przekazano je nowym właścicielom przed terminem jej zakończenia.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli21, wnosi o:

1) Przestrzeganie postanowień zawartych z gminami umów w zakresie obowiązku
kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w Schronisku, a także umowy
z Gminą Nowa Wieś Lęborska w zakresie oznakowania zwierząt przyjętych do
Schroniska i oddawanych do adopcji;

2) wydawanie zwierząt do adopcji zgodnie z wymogami obowiązującego
Regulaminu Schroniska, tj. po upływie 14 dniowej kwarantanny.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

21 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
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Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia 2J8 listopada 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

w Gdańskl.j _. _ _T.1,~tv~\ą...-~
E'Wcż" Jasl~b§~ifKtu;cielł,"
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