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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 Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Miedarach przy  

ul. 1 maja 782, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ZAMEX3, 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 15 grudnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Właścicielowi Schroniska niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, działania Przedsiębiorcy w zakresie spraw objętych kontrolą. 

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. Zgodnie z wymogami art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach4, w latach objętych kontrolą, Schronisko prowadzili 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 zwanym dalej „Schroniskiem”. 
3 zwane dalej „Przedsiębiorcą” 
4 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
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przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenia Wójta Gminy Zbrosławice. Decyzją 

z  11 grudnia 2006 r. Wójt udzielił zezwolenia poprzedniemu właścicielowi Schroniska, 

a decyzją wydaną 1 października 2008 r., na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 

2019 r., zezwolenia udzielił ww. Przedsiębiorcy. Zgodnie z ww. decyzjami przedsiębiorcy 

mogli przyjmować do Schroniska zwierzęta z województwa śląskiego i opolskiego. 

Schronisko posiadało takŜe weterynaryjny numer identyfikacyjny. Osoby zatrudnione 

w Schronisku, stosownie do przepisu § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

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

prowadzenia schronisk dla zwierząt5, przeszkolono w zakresie postępowania ze 

zwierzętami oraz przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt6. 

NIK zwraca uwagę, Ŝe do 25 listopada 2010 r. (do czasu zmiany decyzji Wójta 

z 1.20.2008 r.) do Schroniska przyjmowano zwierzęta równieŜ spoza terenu województwa 

śląskiego i opolskiego, pomimo Ŝe według ww. zezwoleń moŜna było przyjmować 

zwierzęta tylko z ww. województw. Niedotrzymanie ww. warunków było spowodowane 

przeoczeniem postanowień decyzji w tym zakresie przez podmioty prowadzące 

Schronisko. 

2. Schronisko spełniało warunki w zakresie jego lokalizacji, określone w § 1 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych. Stosownie do wymogów  

§ 2 ww. rozporządzenia w Schronisku wyodrębniono pomieszczenie do wykonywania 

zabiegów leczniczych, przy czym zabiegi chirurgiczne wykonywano w Przychodni 

weterynaryjnej w Zbrosławicach (odległej około 6 km) na podstawie zawartej umowy. 

Ponadto wyodrębniono pomieszczenia do przechowywania środków leczniczych 

i dezynfekcyjnych oraz do przechowywania karmy. Zorganizowano takŜe odrębne 

pomieszczenie dla zwierząt chorych i boksy dla psów odbywających kwarantannę oraz 

agresywnych.  

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych, 

pomieszczenia i boksy oddzielono przegrodami uniemoŜliwiającymi wzajemny kontakt 

zwierząt. Wielkość boksów oraz wybiegów pozwalała na realizację zachowań właściwych 

dla psów. Zapewniono takŜe odpowiednie legowiska (wymieniane w miarę potrzeb) 

i  stały dostęp do wody zdatnej do picia. Spełniono zatem wymogi określone w § 4 ust. 3 

oraz § 5 wspomnianego rozporządzenia. Boksy i wybiegi utrzymywano w naleŜytym 

                                                 
5 Dz. U. Nr 158, poz. 1657, zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie wymagań weterynaryjnych”, 
6 Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 
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stanie sanitarnym. Na bieŜąco usuwano nieczystości oraz okresowo przeprowadzano 

dezynfekcję i deratyzację. 

Schronisko wyposaŜono w urządzenie umoŜliwiające odczytanie danych 

z wszczepionych pod skórę psów mikroprocesorów. Jednak, z uwagi na brak dostępu do 

jakiejkolwiek bazy danych zaczipowanych zwierząt, nie było moŜliwości ich 

identyfikacji. Dane uzyskane z mikroprocesorów umieszczano natomiast na stronie 

internetowej Schroniska. W latach 2009–2010 w Schronisku przebywały dwa psy 

oznakowane elektronicznie.  

3. Zwierzętom przebywającym w Schronisku zapewniono właściwą opiekę, ale tylko 

w godzinach pracy osób zatrudnionych (Przedsiębiorca i pracownik na ¼ etatu). 

W godzinach popołudniowych i nocą zwierzęta pozostawiano bez opieki. Obrazu 

z zainstalowanych kamer monitorujących teren Schroniska nie przekazywano do miejsca 

zamieszkania Przedsiębiorcy i pracownika, odległego około 20 km od Schroniska. 

NIK ocenia negatywnie pozostawianie zwierząt bez opieki i dozoru po godzinach 

pracy osób zatrudnionych w Schronisku.  

Zwierzętom zapewniono opiekę weterynaryjną. Kontrolę stanu zdrowia zwierząt 

lekarz weterynarii przeprowadzał raz w tygodniu oraz podczas pobytu w Schronisku 

w związku z obserwacją zwierząt odbywających kwarantannę. W ramach zabiegów 

profilaktycznych wszystkie psy poddano szczepieniom przeciwko wściekliźnie  

(po okresie kwarantanny) oraz zwalczaniu pasoŜytów wewnętrznych i zewnętrznych, 

a  sporadycznie szczenięta szczepiono przeciwko nosówce i parwowiriozie. Zarówno 

przeglądy stanu zdrowia zwierząt, jak i przeprowadzone zabiegi profilaktyczne, 

odnotowano w KsiąŜce leczenia zwierząt znajdującej się w Przychodni weterynaryjnej. 

W  KsiąŜce tej zamieszczano równieŜ adnotacje dotyczące leczenia zwierząt, 

przeprowadzonych kastracji i sterylizacji oraz przeprowadzonych eutanazji z podaniem jej 

przyczyn. 

NIK zwraca uwagę na stosunkowo wysoki wskaźnik śmiertelności zwierząt 

w Schronisku. W latach 2008–2010 (I  półrocze), w stosunku do liczby zwierząt 

przebywających w Schronisku, wynosił on 21,0 % (162 : 775), 25,3 % (199 : 787) 

i 15,3 % (95 : 621), przy czym eutanazji poddano 121 psów w 2008 r.,159 w 2009 r. i 68 

w I półroczu 2010 r. Zdaniem lekarza weterynarii, zapewniającego opiekę w Schronisku, 

eutanazji poddawano psy stare i schorowane oraz po wypadkach komunikacyjnych.  
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach, uczestniczący na zlecenie 

NIK w kontroli Schroniska, nie wniósł zastrzeŜeń do przyczyn eutanazji odnotowanych 

w KsiąŜce leczenia zwierząt.  

Jako przykład dobrej praktyki naleŜy wskazać wprowadzony od 5 stycznia 2010 r., na 

polecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, obowiązek komisyjnego podejmowania 

decyzji o uśpieniu psa. W skład komisji wchodzili: lekarz weterynarii, Przedsiębiorca 

i przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (TOZ).  

II.  NIK nie wnosi zastrzeŜeń do ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku, 

prowadzonej od 1 stycznia 2009 r. (stwierdzono brak ewidencji za 2008 r.). Zgodnie z § 6 

ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych, prowadzono wykaz zwierząt 

przebywających w Schronisku oraz dodatkowo karty informacyjne dla kaŜdego psa wraz 

ze zdjęciem. Dokumentację prowadził Przedsiębiorca, a zakres danych wprowadzonych 

do wykazów spełniał wymagania określone w § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

III.  NIK pozytywnie ocenia działania w zakresie popularyzacji bezpłatnej adopcji psów 

przebywających w Schronisku. W wyniku podejmowanych działań, w latach 2008–2010 

(I  półrocze), adoptowano odpowiednio 333, 221 i 189 zwierząt, co w stosunku do liczby 

przebywających w tym okresie w Schronisku stanowiło odpowiednio 33,7 %, 28,1 % 

i 30,4 %.  

IV.  Środki przekazane Przedsiębiorcy przez gminy, za wyłapywanie i przyjmowanie 

bezdomnych zwierząt do Schroniska, w pełni pokrywały potrzeby na jego utrzymanie 

i funkcjonowanie. W 2009 r. 45 gmin za ww. usługi wykonane na ich terenie przekazało 

647,4 tys. zł (w tym 27 na podstawie zawartych umów, a 18 na podstawie zleceń), z czego 

169,9 tys. zł (26,3 %) Przedsiębiorca wydatkował na zakup karmy, usług weterynaryjnych 

i sprzętu, remonty i modernizację Schroniska oraz na wynagrodzenia. W I półroczu 

2010 r. 26 gmin, dla których Przedsiębiorca wykonywał usługi na podstawie umów 

i  15 gmin, z którymi współpracował na podstawie zleceń, przekazało łącznie 

453,9 tys. zł, z tego na funkcjonowanie Schroniska i utrzymanie zwierząt wydatkowano 

80,6 tys. zł, czyli 26,3 %. Z środków przekazanych przez gminy Przedsiębiorca 

sfinansował równieŜ wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt (koszt 

usługi, dojazdu do gmin i transportu zwierząt do Schroniska) na terenie 41 gmin w 2009 r. 

i 35 gmin w I półroczu 2010 r. 

V. NIK nie wnosi zastrzeŜeń do realizacji przez Przedsiębiorcę decyzji, zaleceń i uwag 

wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach.   
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VI.  Równocześnie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Na terenie 20 gmin, spośród 23 z którymi współpracowano w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, Przedsiębiorca prowadził wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

nie posiadając zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu 

czystości, co NIK ocenia negatywnie. 

Zgodnie z art.7 ust. 6 ww. ustawy, zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.  

Zdaniem NIK, wyjaśnienie Przedsiębiorcy, Ŝe „...Przy składaniu kompletu 

dokumentów wymaganych do podpisania umowy gminy nie wymagały przedstawienia 

takiego zezwolenia”, nie usprawiedliwia stwierdzonej nieprawidłowości. Jak wynika  

z art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości, ww. zezwolenie 

wydawane jest na wniosek podmiotu zainteresowanego prowadzeniem działalności. 

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe w przypadku trzech gmin Przedsiębiorca złoŜył stosowny wniosek, 

na podstawie którego uzyskał wymagane zezwolenie.  

2. NIK negatywnie ocenia postępowanie ze zwłokami martwych zwierząt.  

 Z uwagi na brak chłodni i ograniczoną, w stosunku do potrzeb, pojemność zamraŜarki, 

martwe zwierzęta magazynowano w zamkniętych pojemnikach umieszczonych na 

samochodzie, wykorzystywanym do transportu zwłok zwierzęcych. Taką sytuację 

powodowały równieŜ opóźnienia w przekazywaniu do zakładu utylizacji martwych 

zwierząt. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe transport do zakładu utylizacji Przedsiębiorca realizował 

we własnym zakresie. Nieprawidłowości w przechowywaniu martwych zwierząt 

potwierdził równieŜ Powiatowy Lekarz Weterynarii podczas kontroli przeprowadzonej na 

zlecenie NIK. W związku z powyŜszym nakazał Przedsiębiorcy dostosowanie wielkości 

chłodni do faktycznych potrzeb lub zwiększenie częstotliwości odwoŜenia padłych 

zwierząt do zakładu utylizacji.  

3. Nie sporządzano, zgodnie z §  6 ust.  3 rozporządzenia w sprawie wymagań 

weterynaryjnych, wypisu z wykazu dla adoptowanych psów. Informacje, które powinny 

zawierać wypisy, zamieszczono w karcie adopcyjnej i ksiąŜce zdrowia psa, które 

otrzymywał nowy właściciel zwierzęcia. Ponadto w ww. dokumentach, przekazywanych 

nowym właścicielom psów, nie zamieszczano informacji o odbytej kwarantannie, 

pomimo wymogów określonych w § 6 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. Informacji  

o odbytej kwarantannie nie odnotowywano, gdyŜ - jak wyjaśnił Przedsiębiorca - nie 

wiedział o takim obowiązku.  
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4. Nie załoŜono i nie prowadzono, wymaganej przepisem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej7, ksiąŜki kontroli przeprowadzanych 

u  przedsiębiorcy. Przedstawiciele TOZ i gmin, z których przyjmowano do Schroniska 

zwierzęta, fakt przeprowadzenia kontroli oraz uwagi odnotowywali w KsiąŜce Kontroli 

Weterynaryjnej. Natomiast, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wymagań 

weterynaryjnych, do ksiąŜki kontroli weterynaryjnej wpisywane są tylko zalecenia 

urzędowego lekarza weterynarii. 

Ponadto NIK zwraca uwagę, Ŝe z dwiema gminami zawarto umowy na wyłapywanie 

i przyjmowanie bezdomnych psów i kotów. Natomiast, zgodnie z decyzją Wójta 

(z 1 października 2008 r.) do Schroniska moŜna było przyjmować tylko bezdomne psy. 

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe brak warunków do utrzymywania w Schronisku kotów stwierdził 

równieŜ Powiatowy Lekarz Weterynarii. Według wyjaśnienia Przedsiębiorcy, w latach 

2009-2010 do Schroniska nie przyjmowano kotów, pomimo Ŝe działalność taka była 

uwzględniona w umowach. 

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

1. Uzyskanie z poszczególnych gmin wymaganych zezwoleń na wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt.  

2. Zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania na terenie Schroniska 

martwych zwierząt.  

3. Podjęcie działań mających na celu obniŜenia wskaźnika śmiertelności zwierząt 

przebywających w Schronisku. 

4. Sporządzanie wypisów dla adoptowanych zwierząt zawierających wszystkie wymagane 

informacje.  

5. ZałoŜenie i prowadzenie ksiąŜki kontroli oraz udostępnianie KsiąŜki Kontroli 

Weterynaryjnej tylko urzędowemu lekarzowi weterynarii.  

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią, 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. 

                                                 
7 Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 
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Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani 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. 

 
 
 
 
 
 
 


