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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
 

 
 
 Na podstawie art. 2 ust. 3 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 Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach 

przy ul. Milowickiej 1B2, 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 29 września 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Przedsiębiorcy w zakresie 

spraw objętych kontrolą, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości. 

 

PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli: 

 

I. NIK pozytywnie ocenia organizację Schroniska i zapewnienie przebywającym w nim 

zwierzętom odpowiednich warunków bytowania. 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 w dalszej treści zwane „Schroniskiem” 
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1. Schronisko prowadzone było zgodnie z warunkami określonymi w umowach 

zawartych z Miastem Katowice w latach 2008 – 2010 przez Pana Adama Matusiaka 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo 

„CIVITATIS” Adam Matusiak3, na wykonywanie usług w zakresie prowadzenia 

Schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt. Przedsiębiorstwo „CIVITATIS” 

spełniało wymagania określone w uchwale Rady Miasta w sprawie warunków jakie 

powinien spełniać podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierzą. 

Posiadało takŜe weterynaryjny numer identyfikacyjny.  

2. Schronisko spełniało takŜe warunki określone w § 1 rozporządzenia Ministra 

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

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt4, w zakresie jego 

lokalizacji i zabezpieczenia terenu. Stosownie do wymogów § 2 tego rozporządzenia 

wyodrębniono pomieszczenia m.in. do wykonywania zabiegów leczniczych 

i chirurgicznych. Pomieszczenia te były wyposaŜone zgodnie z § 6 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań 

dla gabinetów weterynaryjnych5. Wyodrębniono takŜe pomieszczenia do 

przechowywania środków leczniczych i dezynfekcyjnych oraz do przechowywania 

karmy. Zorganizowano odrębne pomieszczenia do izolowania chorych 

i  odbywających kwarantannę psów. Pomieszczeń takich nie zapewniono natomiast 

dla kotów, co omówiono w pkt VI nin. wystąpienia. 

3. Stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych, 

pomieszczenia i boksy były oddzielone przegrodami uniemoŜliwiającymi wzajemny 

kontakt zwierząt i ich ucieczkę. Wielkość boksów i pomieszczeń zapewniała 

zwierzętom swobodne poruszanie się. Wybiegi i znajdujące się na nich urządzenia 

pozwalały na realizację zachowań właściwych dla psów i kotów. Zapewniono takŜe 

odpowiednie legowiska (wymieniane w miarę potrzeb) i stały dostęp do wody 

zdatnej do picia. Spełniono zatem wymogi § 4 ust. 3 oraz § 5 wspomnianego 

rozporządzenia.  

4. Zarówno boksy jak i wybiegi utrzymane były w naleŜytym stanie technicznym 

i sanitarnym. Na bieŜąco usuwano nieczystości i okresowo przeprowadzano 

dezynfekcję i deratyzację. 

                                                 
3 zwane dalej Przedsiębiorstwem ”CIVITATIS” 
4 Dz. U. Nr 158, poz. 1657, zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie wymagań weterynaryjnych”, 
5 Dz. U. Nr 194, poz. 1990 
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II.  NIK nie wnosi zastrzeŜeń do dokumentacji pobytu zwierząt w Schronisku. Zgodnie 

z  §  6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych, prowadzono wykaz 

zwierząt przebywających w Schronisku. JednakŜe w latach 2008 – 2009 wykaz ten był 

prowadzony nierzetelnie gdyŜ nie zawierał danych określonych w § 6 ust. 2 pkt 3 i 4 

ww. rozporządzenia. Nie odnotowywano informacji o odbytej przez zwierzęta 

kwarantannie oraz przeprowadzonych szczepieniach i zabiegach weterynaryjnych. 

Niekompletne były w tym okresie równieŜ zapisy w KsiąŜce leczenia zwierząt. Nie 

podawano pełnej nazwy zastosowanego środka leczniczego i dawkowania oraz nie 

odnotowywano daty i godziny przyjęcia zwierzęcia do Schroniska. 

Od 2010 r. zarówno wykaz zwierząt jak i KsiąŜka leczenia zwierząt prowadzone były 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

III.  NIK pozytywnie ocenia działania w zakresie popularyzacji adopcji zwierząt 

przebywających w Schronisku. Polegały one m.in. na:  

- zamieszczaniu na stronie internetowej informacji o Schronisku wraz ze zdjęciami 

zwierząt przeznaczonych do adopcji,  

- udzielaniu wywiadów telewizyjnych, radiowych i w prasie lokalnej,  

- organizowaniu „dni otwartych” Schroniska. 

Ponadto w ramach współpracy z Fundacją S.O.S. dla Zwierząt, wolontariusze 

prowadzili socjalizację zwierząt (oswajanie z obecnością człowieka) w celu zwiększenia 

ich szans na adopcję oraz przy pomocy forum internetowgo poszukiwali osób 

zainteresowanych adopcją. W wyniku podejmowanych działań, w latach 2008 – 2009 

adoptowano 947 i 944 psy oraz 455 i 574 koty, co w stosunku do liczby przebywających 

w tym okresie w Schronisku psów i kotów stanowiło odpowiednio 55,0 % i 59,0 % oraz 

80,3 % i 82,0 %.  

IV.  NIK pozytywnie ocenia zapewnienie zwierzętom właściwej opieki, w tym takŜe opieki 

lekarsko-weterynaryjnej. 

1. Pracownicy zatrudnieni w Schronisku pracowali w systemie trzyzmianowym, 

w związku z czym zwierzętom zapewniono całodobowa opiekę. Stosownie do 

przepisu § 8 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych, osoby 

zatrudnione w  Schronisku, były przeszkolone w zakresie postępowania ze 

zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt. 

2. W ramach opieki weterynaryjnej, zapewnionej równieŜ przez całą dobę (na 

podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii przez Miasto), lekarz weterynarii 
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przeprowadzał codziennie kontrolę stanu zdrowia zwierząt. Fakt ten kaŜdorazowo 

odnotowywano w KsiąŜce leczenia zwierząt. W KsiąŜce tej zamieszczano równieŜ 

adnotacje dotyczące leczenia zwierząt, przeprowadzonych kastracji i sterylizacji, 

wykonywanych zabiegów profilaktycznych (szczepień przeciwko wściekliźnie, 

zwalczania pasoŜytów wewnętrznych i zewnętrznych) oraz eutanazji.  

V. NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez 

Miasto na prowadzenie Schroniska. Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z umową 

m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, wydatków na zakup karmy dla 

zwierząt i leków, a w 2008 r. równieŜ na inwestycje i remonty.  

Zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawartych z Miastem na 

prowadzenie Schroniska, terminowo przekazywano do Urzędu Miasta miesięczne 

raporty dotyczące stanu liczbowego zwierząt (w tym oddanych do adopcji i poddanych 

eutanazji), poniesionych wydatków na prowadzenie Schroniska oraz kwot uzyskanych 

za przechowywanie i ze sprzedaŜy zwierząt. Według ww. raportów, na realizację zadań 

związanych z prowadzeniem Schroniska, odpowiednio w latach 2008 - 2010 

(I półrocze) wydatkowano 713,1 tys. zł, 846,7 tys. zł i 425,4 tys. zł, co w stosunku do 

otrzymanych środków w 2008 r. stanowiło 88,0 %, a w 2009 r. i w I półroczy 2010 r. 

87,1 %. Pozostałe środki stanowiły dochód podmiotu prowadzącego Schronisko. Środki 

przekazywane przez Miasto - zdaniem właściciela Przedsiębiorstwa CIVITATIS – 

w pełni zabezpieczały potrzeby finansowe na zapewnienie opieki zwierzętom 

przebywającym w Schronisku. 

VI.  Równocześnie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezapewnieniu 

odpowiednich pomieszczeń lub boksów do izolacji kotów chorych lub podejrzanych 

o chorobę oraz odbywających kwarantannę, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

pkt 1 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych. Zwierzęta te umieszczono 

natomiast w oznakowanych klatkach na korytarzu pawilonu Schroniska. W ocenie NIK 

takie rozwiązanie nie stanowi właściwego zabezpieczenia epizootycznego w przypadku 

wprowadzenia do Schroniska zwierząt chorych. 

NIK zwraca równieŜ uwagę na znaczny odsetek uśpionych w Schronisku 

zwierząt. W latach 2008 – 2010 (I półrocze) uśpiono 487 (28,7 %), 409 (26,0 %) i 139 

(17,4 %) psów oraz 42 (7,4 %), 39 (5,6 %) i 10 (2,9 %) kotów. Zdaniem lekarza 

weterynarii, który świadczył usługi medyczne w Schronisku, „…eutanazje wynikały 

ze wskazań lekarskich (…).w celu zakończenia cierpienia zwierząt”. 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Katowicach w wyniku kontroli przeprowadzonej na 

zlecenie NIK, na podstawie zapisów w KsiąŜce leczenia zwierząt dotyczących 14 

przypadków eutanazji, stwierdził zasadność jej przeprowadzenia. Przyczyną eutanazji 

były wypadki i urazy niepoddające się leczeniu, skomplikowane ogólnoustrojowe 

choroby, choroby zakaźne stanowiące zagroŜenie dla pozostałych zwierząt oraz 

agresja zwierząt. 

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

- Zapewnienie właściwych warunków do izolacji chorych lub podejrzanych o chorobę kotów 

oraz odbywających kwarantannę.  

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust.1 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Pana w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź 

o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach 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 wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

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

informacji, o której wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

 
 
 

 


