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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

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

Kontroli1 (zwanej dalej „ustawą o NIK”), NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Katowice, dalej zwanym „Urzędem”, w zakresie 

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

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

podpisanym w dniu 23 września 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Miasta w zakresie spraw 

objętych kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli: 

I. NIK pozytywnie ocenia organizacyjne i prawne działania Miasta, słuŜące humanitarnemu 

traktowaniu zwierząt, w tym zwierząt bezdomnych. 

1. W Urzędzie wyznaczono komórkę organizacyjną wykonującą zadania związane 

z  ochroną praw zwierząt. Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań z tego 

zakresu ukończyli szkolenie dotyczące m.in. zagadnień związanych z opieką nad 

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



 
 

2 

W przypadkach wniosków i skarg obywateli na niehumanitarne traktowanie 

zwierząt, w tym wolno Ŝyjących ptaków i płazów, kaŜdorazowo podejmowano 

stosowne działania. Na przykład: Wydział Inwestycji Urzędu zobowiązano do 

przeprowadzenia prac remontowych na tzw. terenach zielonych w terminie nie 

kolidującym z sezonem rozrodczym płazów oraz okresem lęgowym ptactwa, 

administratorów obiektów budowlanych wezwano do natychmiastowego usunięcia lub 

zabezpieczenia szpikulców powodujących zranienia ptaków. Natomiast w przypadku 

niehumanitarnego traktowania psa, Prezydent Miasta, stosownie do przepisu art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt2, wydał decyzję 

o czasowym odebraniu go właścicielowi. 

2. Rada Miasta podjęła uchwałę o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, które 

umieszczano w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, przy 

ul. Milowickiej 1 b (zwanym dalej „Schroniskiem”). Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy 

o ochronie zwierząt, treść uchwały uzgodniono z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 

w  Katowicach oraz uzyskano pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Opieki  

nad Zwierzętami. Postanowienia omawianej uchwały spełniały wymogi określone  

w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt3. 

Uchwałę upubliczniono na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

3. Mając na uwadze dobrostan zwierząt przebywających w Schronisku, Rada Miasta 

podjęła równieŜ uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie Schroniska i wyłapywanie 

zwierząt. Wykonanie zadań w tym zakresie powierzono przedsiębiorcy wyłonionemu 

w drodze przetargu nieograniczonego. Przedsiębiorca ten posiadał zezwolenie wydane 

w formie decyzji administracyjnej oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny. 

Zezwolenie wydane przedsiębiorcy przez Prezydenta Miasta zawierało wszystkie 

elementy, określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach4 (zwanej dalej „ustawą o czystości i porządku”). 

Przed wydaniem ww. decyzji dokonano weryfikacji spełnienia przez przedsiębiorcę 

wymogów określonych w uchwale Rady Miasta.  

                                                 
2  Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 
3 Dz. U. Nr 116, poz. 753 
4 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
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W umowach zawartych z przedsiębiorcą na realizację zadań w zakresie 

wyłapywania zwierząt i prowadzenia Schroniska określono m.in. zasady i warunki 

wyłapywania bezdomnych zwierząt, bezpiecznego ich transportu do Schroniska, 

wymagania w zakresie zapewnienia zwierzętom przebywającym w Schronisku 

humanitarnego traktowania i naleŜytej opieki. Przedsiębiorcę zobowiązano równieŜ  

do podejmowania starań w celu adopcji zwierząt.  

Kontrolowano równieŜ w okresie realizacji wspomnianej umowy wykonywanie 

obowiązków przez przedsiębiorcę. W latach 2008 – 2010 (I półrocze) pracownicy 

Urzędu przeprowadzili w Schronisku 9 kontroli. Kontrole te obejmowały m.in. stan 

zwierząt oraz stan sanitarno-porządkowy, dokumentację, przebieg przeprowadzanych 

remontów. Ponadto na bieŜąco, na podstawie miesięcznych raportów przekazywanych 

przez Schronisko, rozliczano przedsiębiorcę z wykonania zadań określonych 

w  umowie oraz z wykorzystania środków finansowych. Raporty te obejmowały 

ewidencję zwierząt za dany miesiąc oraz wydatki (w układzie rodzajowym) 

poniesione na utrzymanie zwierząt i funkcjonowanie Schroniska. 

 Na podstawie odrębnych umów, zawartych przez Miasto z Kliniką Weterynaryjną 

„Brynów” w Katowicach, zwierzętom przebywającym w Schronisku zapewniono 

całodobową opiekę weterynaryjną (w godzinach od 8 do 11 w gabinecie na terenie 

Schroniska, a w pozostałych godzinach na wezwanie telefoniczne). Wynagrodzenie 

dla ww. Kliniki za usługi weterynaryjne rozliczano na podstawie miesięcznych 

sprawozdań z ilości i rodzaju wykonanych świadczeń.  

Suma miesięcznych wypłat, przekazanych przez Miasto przedsiębiorcy 

prowadzącemu Schronisko i Klinice Weterynaryjnej, nie przekraczała kwoty 

określonej w rocznych umowach na wykonywanie usług w zakresie prowadzenia 

Schroniska i opieki weterynaryjnej.  

II. NIK pozytywnie ocenia działania Miasta w celu ograniczenia populacji bezdomnych 

kotów wolno Ŝyjących. W okresie objętym kontrolą Rada Miasta dwukrotnie (w 2008 r. 

i w 2010 r.) podjęła uchwałę w sprawie programów zapobiegających bezdomności 

zwierząt. W ramach realizacji programu w latach 2008 – 2010 wysterylizowano 

478 kotek, wykastrowano 220 kotów i uśpiono 22 ślepe mioty. Program realizowano 

przy udziale lekarzy weterynarii, z którymi Miasto zawało odrębne umowy. 

W  umowach określono zasady przekazywania środków na realizację Programu i ich 

rozliczania. 
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III. NIK ocenia pozytywnie postanowienia przyjęte w Regulaminie czystości i porządku  

na terenie miasta Katowice (zwanym dalej „Regulaminem”), dotyczące postępowania  

ze zwierzętami. Przed uchwaleniem ww. regulaminu przez Radę Miasta, zgodnie  

z art. 4 ust. 1 ustawy o czystości i porządku, uzyskano pozytywną opinię Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 4 oraz art. 4 ust. 2 

pkt 6 ww. ustawy, w Regulaminie określono wymagania wobec osób utrzymujących 

zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, 

a takŜe obowiązki mające na celu ochronę przed zagroŜeniem i uciąŜliwością zwierząt.  

W okresie objętym kontrolą, w wyniku działań interwencyjnych StraŜy Miejskiej,  

za naruszenie postanowień Regulaminu ukarano mandatami 86 właścicieli psów, 

a  21 spraw skierowano do sądów rejonowych.  

IV.  Równocześnie stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W załączniku nr 1 do umów na prowadzenie Schroniska nie ujęto wszystkich 

informacji, jakie prowadzący schronisko powinien odnotować w prowadzonych 

rejestrach i ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku. Pomimo obowiązku, 

wynikającego z § 6 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  

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

dla prowadzenia schronisk dla zwierząt5, przedsiębiorcę prowadzącego Schronisko  

nie zobowiązano do odnotowywania informacji o odbytej kwarantannie, 

przeprowadzonych szczepieniach i zabiegach weterynaryjnych. Wymaganych danych 

nie ujęto w załącznikach do umów - jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Kształtowania 

Środowiska - na skutek przeoczenia.  

2. Kontrola przeprowadzona przez NIK w Schronisku wykazała, Ŝe nie wyodrębniono 

w nim pomieszczeń do izolowania chorych lub podejrzanych o chorobę kotów oraz 

pomieszczeń lub boksów przeznaczonych na ich kwarantannę. W ocenie NIK, 

umieszczenie kotów w klatkach na korytarzu pawilonu Schroniska, nie stanowi 

właściwego zabezpieczenia epizootycznego w przypadku wprowadzenia do 

Schroniska zwierząt chorych. Obowiązek wydzielenia boksów lub pomieszczeń dla 

zwierząt odbywających kwarantannę lub chorych wynika z § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

pkt 1 przywołanego powyŜej rozporządzenia.  

 

                                                 
5 Dz. U. Nr 158, poz. 1657 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o:  

1. Uzupełnienie umowy na prowadzenie Schroniska o postanowienia zobowiązujące do 

odnotowywania w ewidencji zwierząt w nim przebywających informacji o odbytej 

kwarantannie i zabiegach weterynaryjnych.  

2. Podjęcie działań zapewniających wyodrębnienie w Schronisku pomieszczeń lub boksów 

dla kotów odbywających kwarantannę oraz kotów chorych lub podejrzanych o chorobę. 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, w terminie 15 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

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

niepodjęcia takich działań. 

  Zgodnie z treścią art. 61 ust.1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach 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. 

 
 
 
 


