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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/193 - Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Janusz Zygiert, specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli nr 83533 

z dnia 16 października 2012 r.;  
[dowód: akta kontroli, str. 1],  

Jednostka 
kontrolowana 

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ZAMEX Dorota Kufel1, adres: ul. ks. Fr. Wyciślika 3, 
42-610 Miasteczko Śląskie, Schronisko dla bezdomnych psów w Miedarach, 
ul. 1 Maja 76, 42-676 Miedary; Regon 276701020, zwane dalej „PW ZAMEX” lub 
„przedsiębiorcą” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

Okres objęty 
kontrolą 

Dorota Kufel, właściciel 

[dowód: akta kontroli, str. 2 – 3] 

Lata 2011- 2012 - do dnia zakończenia kontroli.  

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 uzyskanie właściwych decyzji na prowadzenie 
działalności i jej dokumentowanie oraz realizację wniosków pokontrolnych. Negatywnie 
natomiast ocenia warunki bytowania zwierząt w Schronisku. 

W szczególności negatywnie oceniono brak naleŜytych warunków w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt oraz właściwej opieki. Zwierzętom przebywającym w schronisku nie 
zapewniono: 
• odpowiednich warunków bytowania, w tym: właściwej ochrony przed zimnem w związku 

z brakiem odpowiedniej ilości psich bud i legowisk, moŜliwości swobodnego ruchu z uwagi 
na zbyt duŜe zagęszczenie psów w boksach oraz odpowiedniego Ŝywienia, zarówno co do 
rodzaju, jak i sposobu podawania karmy, 

• właściwych warunków sanitarnych. Na skutek braku spadku podłogi w boksach po myciu 
pozostawały mokre, a w zagłębieniach powstałych na skutek uszkodzenia podłoŜa 
zalegała woda, resztki pokarmu i odchody. W związku z brakiem wentylacji powietrze 
w pomieszczeniach było przesycone amoniakiem, 

• całodobowej opieki w schronisku. 
 
Kolejną nieprawidłowością było zawieranie przez przedsiębiorcę umów na przyjmowanie 
większej ilości zwierząt niŜ wynikało to z liczby miejsc w schronisku. Ponadto do schroniska 
przyjęto koty, co było niezgodne z zezwoleniem Wójta Gminy Zbrosławice na prowadzenie 
schroniska.  

                                                      
1 Zwane dalej „PW ZAMEX” lub „przedsiębiorcą” 
2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki  
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Pozytywnie natomiast oceniono prowadzenie dokumentacji, uzyskanie decyzji Powiatowego 
Lekarza Weterynarii potwierdzającej spełnianie wymagań rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt3 w zakresie prowadzonej 
działalności, wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez gminy w ramach 
zawartych umów na wykonywanie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych psów 
i zapewnienia im opieki.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Podstawy prawne prowadzenia działalności w zakresie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt i prowadzenia schroniska  

W okresie objętym kontrolą PW ZAMEX prowadziło działalność m.in. w zakresie 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Działalność ta obejmowała: przyjmowanie do 
schroniska bezdomnych psów uprzednio wyłapanych przez przedsiębiorcę oraz 
przyjmowanie do schroniska psów wyłapywanych przez inne podmioty. Stosownie do 
wymogów art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach4, na prowadzenie działalności w zakresie wyłapywania 
i przyjmowania zwierząt do schroniska przedsiębiorca miał aktualne zezwolenia, wydane 
w formie decyzji administracyjnych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów) gmin, 
właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Natomiast zgodnie 
z zezwoleniem Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 listopada 2010 r. przedsiębiorca miał 
zgodę na prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów. 

[dowód: akta kontroli, str. 4-29, 75-76, 125-130, 138-149] 

W latach 2011–2012 przedsiębiorca zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami odpowiednio z 16 i 13 gminami z województwa śląskiego 
i opolskiego, których wójtowie udzielili mu stosownych zezwoleń.  
Spośród 16 umów zawartych w 2011 r., 9 dotyczyło przyjęcia zwierząt do schroniska, 
a 7 wyłapywania i przyjmowania zwierząt do schroniska. W 2012 r. przedsiębiorca zawarł 
odpowiednio 6 i 7 umów na świadczenie usług w ww. zakresie.  
Ponadto do schroniska przyjmowano bezdomne zwierzęta wyłapywane przez 
przedsiębiorcę na doraźne zlecenia gmin. W 2012 r. przedsiębiorca zrealizował zlecenia 
13 gmin, natomiast zleceń takich nie realizował w 2011 r.  
Na podstawie zawartych umów i przyjętych zleceń PW ZAMEX zobowiązało się przyjąć do 
schroniska 481 zwierząt w 2011 r. oraz 706 w 2012 r.  
Według „Raportu z wizytacji schroniska”, sporządzanego corocznie przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach, schronisko w Miedarach od 2010 r. 
dysponowało 350 miejscami dla psów. 

[dowód: [akta kontroli, str. 4 – 29, 115, 119] 

W umowach dotyczących przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt, podano m.in.: 
Ŝe przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymywania przyjętych zwierząt do czasu 
znalezienia nowego właściciela lub naturalnej śmierci, ewentualnie uzasadnionej eutanazji, 
zapewnienia opieki weterynaryjnej, w tym leczenia, przeprowadzania szczepień, 
prowadzenia dokumentacji przyjętych do schroniska zwierząt, przeprowadzenia (w 2012 r.) 
zabiegów sterylizacji/kastracji oraz zapewnienie prawa do kontroli schroniska przez 
upowaŜnionego przedstawiciela gminy, na terenie której wyłapano bezdomne zwierzęta.  
W umowach dotyczących wyłapywania i przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska 
określono m. in. zasady wyłapywania zwierząt, w tym bezpiecznego i niesprawiającego bólu 
postępowania podczas wyłapywania, przewoŜenia wyłapanych zwierząt środkiem 
transportu spełniającym wymogi art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

                                                      
3 Dz. U. Nr 158, poz. 1657, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie wymagań weterynaryjnych”  
4 Dz. U z 2012 r., poz. 391, „zwana dalej ustawą o utrzymaniu czystości” 
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zwierząt5, natomiast w zakresie przyjmowania zwierząt do schroniska postanowienia były 
takie same, jak w ww. umowach dotyczących tylko przyjmowania zwierząt do schroniska.  

[dowód: akta kontroli, str. 4 –  29] 

Rozliczenia realizacji ww. umów gminy dokonywały na podstawie faktur wystawianych przez 
przedsiębiorcę. Spośród gmin, które zawarły umowy, jedynie Urząd Miasta w Tarnowskich 
Górach Ŝądał sprawozdań z realizacji umowy. Do gmin Będzin i Zbrosławice, zgodnie 
z umową, przekazywano wykazy zawierające m. in. informacje dotyczące podjętych 
interwencji, miejsca wyłapania psów oraz osób, które zgłaszały potrzebę wyłapania zwierząt 
i osób, które dostarczyły zwierzęta do schroniska. 

[dowód: akta kontroli, str. 12 – 15] 

W umowach dotyczących tylko wyłapywania zwierząt, zawartych z 12 gminami  
(po 6 w 2011 r. i 2012 r.), określono warunki przewozu zwierząt do wskazanego schroniska. 
Przedsiębiorca spełnił warunki tych umów dotyczące urządzeń i środków do wyłapywania 
zwierząt, jak równieŜ przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt6. Samochód do przewozu wyłapanych zwierząt dopuścił do uŜytku 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, stosownie do § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt 
lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności 
gospodarczej7. Wyłapanie bezdomnych zwierząt przeprowadzano w obecności 
przedstawiciela gminy/straŜy miejskiej lub bez ich udziału, a telefonicznie potwierdzano na 
miejscu w gminie wykonanie usługi. W omawianych umowach nie zawarto postanowień 
o moŜliwości adopcji przed przywiezieniem zwierząt do schroniska, w którym były 
ewidencjonowane. 
Wyłapywanie zwierząt przedsiębiorca przeprowadzał po telefonicznym zgłoszeniu przez 
gminę miejsca ich przebywania. Natomiast okresowo, zgodnie z umową (np. jeden raz 
w miesiącu), przekazywał do gmin zbiorcze zestawienia wyłapanych zwierząt, z podaniem 
ich płci i opisu.  

[dowód: akta kontroli, str. 19 – 29, 66 – 67] 

Kontrole w schronisku przeprowadziło w 2011 r. sześć gmin, a w 2012 r. trzy  gminy,  
co stanowi odpowiednio 37,5% i 23,1% gmin, z którymi przedsiębiorca zawarł umowy. 
PW ZAMEX kontrolowało równieŜ Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Bytomiu 
(trzykrotnie w latach 2011-2012) i przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich 
Górach (dwukrotnie w kaŜdym roku). Kontrolujący nie wnosili uwag do działalności 
PW ZAMEX. 

[dowód: akta kontroli, str. 196-204, 255] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Przyjęcie do schroniska 7 kotów, mimo Ŝe zezwolenie Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 
25 listopada 2010 r. dotyczyło prowadzenia schroniska dla bezdomnych psów. 

2. Podpisywanie umów z gminami na przyjmowanie do schroniska psów w ilości nie 
pozwalającej na zapewnienie im wystarczającej przestrzeni pozwalającej na wyraŜanie 
naturalnych zachowań.  

Według wyjaśnień przedsiębiorcy, koty przyjęto do schroniska jednorazowo (po 
wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Powiatowego Lekarza Weterynarii), natomiast nie 
zawierano z gminami umów na przyjmowanie kotów.  
W sprawie zawierania umów na przyjęcie większej liczby psów, niŜ wynikało to z ilości 
miejsc w schronisku, wyjaśniono, Ŝe nie powodowało to przepełnienia w związku z duŜą 
rotacją zwierząt w Schronisku.  

[dowód: akta kontroli, str. 34, 57] 

                                                      
5 Dz. U z 2003 r. nr 106 poz.1002 ze zm., zwanej dalej „ustawą  o ochronie zwierząt” 
6 Dz. U.  nr 116, poz. 753. 
7 Dz. U. nr 100, poz. 1012. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NIK nie podziela stanowiska przedsiębiorcy w sprawie przyjmowania do schroniska 
nadmiernej liczby zwierząt. Ilość zwierząt utrzymywana w 46% boksów nie zapewniała im 
swobodnego poruszania i równoczesnego dostępu do karmy, co przedstawiono 
szczegółowo w dalszej części wystąpienia. 
 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

2. Stan techniczny i sanitarny. Warunki bytowania zwierząt.  

2.1. Stan techniczny i sanitarny schroniska 

Lokalizacja schroniska oraz jego organizacja spełniały wymogi § 1 i § 2 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych, oddalone o około 
150 m od siedzib ludzkich i obiektów uŜyteczności publicznej. W obiektach schroniska 
wyodrębniono pomieszczenia do wykonywania zabiegów leczniczych (odpowiednio 
wyposaŜone), do izolowania zwierząt chorych (kojce w budynku) i do wykonywania 
kwarantanny (boksy) oddalone o ok. 100 m od zwierząt zdrowych oraz pomieszczenia 
magazynowe do przechowywania karmy (wyposaŜone w chłodnię na karmę pochodzenia 
zwierzęcego) i do wydawania zwierząt. Środki dezynfekcyjne przechowywano w odrębnym 
pomieszczeniu, w którym znajdowały się równieŜ podręczne preparaty weterynaryjne. 
Pomieszczenia dla zwierząt stanowiły: 
- zadaszone boksy (42 szt.), usytuowane na wolnym powietrzu, z stalowej ocynkowanej 

siatki i z betonowym podłoŜem oraz wolnostojące boksy drewniane (2 szt.) z jedną ścianą 
wykonaną z siatki. Wymienione boksy nie miały wybiegów, 

- kojce (8), znajdujące się w jednym z budynków schroniska, z dostępem do ogrodzonych 
wybiegów zewnętrznych. 

W osobnych pomieszczeniach utrzymywano samce i samice, zwierzęta młode oddzielone 
od matek oraz zwierzęta agresywne.  
Konstrukcja boksów i kojców, spełniająca wymogi określone w § 4 ust. 2 ww. 
rozporządzenia, nie naraŜała zwierząt na urazy, uniemoŜliwiała zwierzętom ucieczkę oraz 
zapewniała moŜliwość utrzymania ich w czystości i przeprowadzania dezynfekcji. 
Schronisko wyposaŜono w dwie chłodnie przeznaczone do przechowywania zwierząt 
martwych, stosownie do wymagań § 3 rozporządzenia w sprawie wymagań 
weterynaryjnych.  

[dowód: akta kontroli, str. 31 – 41] 
2.2. Warunki bytowania zwierząt w schronisku 

Zwierzętom przebywającym w schronisku nie w pełni zapewniono odpowiednie warunki 
bytowania, określone w art. 9 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 
Nieprawidłowości w tym zakresie przedstawiono w dalszej części wystąpienia. Ochronę 
przed zimnem zapewniono tylko zwierzętom przebywającym w 8 kojcach znajdujących się 
w budynku. RównieŜ tylko zwierzęta przebywające w tych kojcach miały dostęp do 
wybiegów. Wszystkie pomieszczenia zapewniały natomiast zwierzętom ochronę przed 
upałami i opadami atmosferycznymi oraz dostęp światła dziennego. Wszystkim zwierzętom 
zapewniono takŜe stały dostęp do wody zdatnej do picia. Boksy wyposaŜono w drewniane 
budy dla zwierząt (po jednej w boksie) oraz drewniane legowiska (równieŜ po jednym 
w boksie). Jako ocieplenie bud i legowisk stosowano wykładzinę dywanową, chodniki 
i pledy. 
Zwierzęta karmiono raz dziennie w godzinach rannych. W boksach, w których przebywały 
psy dorosłe (od 2 do 12 ) karmę podawano w jednym duŜym pojemniku. Dzienną dawkę 
Ŝywieniową stanowiła kasza jęczmienna i mieszanka kostno-mięsna, przygotowywane 
w parownikach. Młode psy otrzymywały karmę granulowaną (w dwóch miskach na jeden 
boks).  
Pomieszczenia zwierząt sprzątano raz dziennie, natomiast jeden raz w tygodniu 
przedsiębiorca we własnym zakresie przeprowadzał dezynfekcję preparatem TAB-2.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Obsługę schroniska stanowiły trzy osoby, przeszkolone przez inspektora Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami (TOZ) w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt. Pracowników 
zatrudniano w godzinach od  6.00 do 17 – 18.  

Przebywające w schronisku zwierzęta poddawano zabiegom kastracji i sterylizacji. 
Zabiegi te wykonywał lekarz weterynarii, a fakt ten wpisywano do karty informacyjnej 
zwierzęcia. 

[dowód: akta kontroli, str. 31 – 41, 61, 174, 186, 206 - 218] 
2.3. Opieka weterynaryjna 

Opiekę weterynaryjną zapewniała zwierzętom przebywającym w schronisku Przychodnia 
Weterynaryjna w Zbrosławicach. Usługi weterynaryjne Przychodnia świadczyła na 
podstawie umowy zawartej z PW ZAMEX. Stosownie do wymogów § 7 ust. 1 i 3 
rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych, opieka weterynaryjna obejmowała: 
kontrolę stanu zdrowia, leczenie i profilaktykę zwalczania chorób zakaźnych i zaraźliwych. 
Ocenę stanu zdrowia zwierząt lekarz weterynarii przeprowadzał raz w tygodniu. Wszystkie 
psy przebywające w schronisku szczepiono przeciw wściekliźnie, a w ramach profilaktyki 
psy w wieku do 1 roku szczepiono przeciw nosówce. Ponadto raz w miesiącu 
przeprowadzano zwalczanie pasoŜytów wewnętrznych - preparatem Systamex oraz 
pasoŜytów zewnętrznych - preparatem Pularyn. Terminy odrobaczania i odpchlania 
odnotowywał przedsiębiorca. Informacje dotyczące leczenia zwierząt, wykonanych 
zabiegów weterynaryjnych, w tym kastracji i sterylizacji oraz przeprowadzonych szczepień 
profilaktycznych, zgodnie z § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, odnotowano w kartach 
informacyjnych zwierząt. W kartach tych odnotowano równieŜ datę śmierci zwierzęcia 
i eutanazji, z podaniem ich przyczyn. Uśmiercanie zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 
przeprowadzał lekarz weterynarii. Powodem eutanazji dorosłych zwierząt były m.in.: 
nowotwory, niewydolność oddechowo-krąŜeniowa oraz agresja. Decyzje o uśpieniu zwierząt 
chorych podejmował lekarz weterynarii, a w przypadku eutanazji psów agresywnych – 
komisja składająca się z lekarza weterynarii, inspektora TOZ  i przedsiębiorcy.  
Martwe zwierzęta przedsiębiorca odwoził do zakładu utylizacji, na podstawie umowy 
zawartej z innym przedsiębiorcą, świadczącym usługi w tym zakresie.  
W latach 2010–2012 (do 30 września) padło i poddano eutanazji łącznie 230, 217 i 91 
zwierząt. W 2011 r. padło z przyczyn naturalnych 101 zwierząt, a 116 poddano eutanazji 
(13 z uwagi na agresję, 8 po wypadkach drogowych i 95 w związku z wystąpieniem 
nieuleczalnych chorób). W 2012 r. z przyczyn naturalnych padły 54 zwierzęta, a eutanazji 
poddano 37 (1 w związku z agresją, 1 po wypadku i 35 z uwagi na nieuleczalne choroby). 
Wskaźnik śmiertelności, liczony w stosunku do liczy zwierząt przebywających w schronisku 
w poszczególnych latach wynosił odpowiednio 23,3%, 22,0% i 10,6%. Upadki zwierząt 
w kolejnych latach, w stosunku do przebywających w schronisku stanowiły: 8,5% (84 szt.), 
10,2% (101 szt.) i 6,3% (54 szt.), natomiast zwierzęta poddane eutanazji stanowiły:  
14,8% (146 szt.), 11,8% (116 szt.) i 4,3% (37 szt.).  
Według adnotacji w ksiąŜce kontroli weterynaryjnej, w latach 2011–2012 (do czasu 
zakończenia kontroli), Powiatowy Lekarz Weterynarii dwukrotnie w roku przeprowadzał 
kontrole schroniska. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń. 

[dowód: akta kontroli, str. 61, 174 – 187, 188 – 191, 194 – 195, 196 – 204, 206 – 218, 254]  

2.4. Adopcje 

Zasady adopcji zwierząt uregulowano w regulaminie wewnętrznym schroniska. 
Uwzględniono w nim m. in. postanowienia normujące dostęp osób odwiedzających 
schronisko. Zgodnie z ww. regulaminem do adopcji przekazywano zwierzęta zdrowe, po 
ukończeniu 7 tygodnia Ŝycia i odbyciu kwarantanny, wykastrowane/wysterylizowane, 
zaszczepione przeciw wściekliźnie oraz po uprzednim odrobaczeniu i odpchleniu. 
Informacje o wykonanych zabiegach odnotowywano w ksiąŜeczce zdrowia zwierzęci, którą 
otrzymywała osoba adoptująca. Adopcji mogła dokonać osoba, która ukończyły 18 lat. Fakt 
adopcji odnotowywano na karcie informacyjnej zwierzęcia. Z osobami adoptującymi 
zwierzęta nie zawierano umów adopcyjnych, sporządzano natomiast w jednym 
egzemplarzu „Notatkę dotyczącą adopcji psa” (zwaną dalej „Notatką”), która pozostawała 
w schronisku. Osoby adoptujące zwierzęta otrzymywały ksiąŜeczki zdrowia psów 
z potwierdzeniem wykonanych zabiegów sterylizacji/kastracji i przeprowadzonych 
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szczepień. W Notatce podawano dane identyfikacyjne osoby odbierającej zwierzę, a osoba 
adoptująca potwierdzała odbiór psa na własną odpowiedzialność oraz zobowiązanie się do 
zapewnienia mu opieki i godnych warunków Ŝycia a takŜe opieki weterynaryjnej. Dane 
identyfikacyjne osoby adoptującej odnotowywano równieŜ w karcie informacyjnej 
zwierzęcia. Za wydawane do adopcji zwierzęta nie pobierano opłaty. Informacje 
o moŜliwości adopcji zwierząt PW ZAMEX zamieściło na swojej stronie internetowej wraz ze 
zdjęciami zwierząt oraz co tydzień umieszczając informacje w prasie lokalnej (Dziennik 
Zachodni – wydanie piątkowe).  
W 2011 r. oddano do adopcji 409 psów, a 249 do 30 września 2012 r. Jak wyjaśniono, nie 
miały miejsca przypadki powrotu do schroniska zwierząt adoptowanych. 
Ponadto właściciele odbierali ze schroniska swoje zagubione psy. W latach 2011–2012 
właścicielom wydano odpowiednio 75 i 78 psów. 

[dowód: akta kontroli str. 166 – 170, 173, 175 - 176, 180,182,184] 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

a) w 24 boksach (46% ogólnej liczby boksów w schronisku) było zbyt duŜe zagęszczenie 
zwierząt. W przypadku 20 boksów, w których przebywały więcej niŜ 3 psy dorosłe, kaŜdy 
o średniej masie ciała około 20 kg, na 1 psa przypadało od 0,7 do 2,16 m² podłogi 
boksu. Psy w wieku do jednego roku o masie ciała około 6 kg, w jednym boksie miały do 
dyspozycji, w przeliczeniu na 1 szt., 0.64 m² a w drugim 0,8 m². Zwierzętom nie 
zapewniono zatem nawet minimalnej powierzchni wymaganej dla zwierząt 
laboratoryjnych, która dla ww. grup wiekowych powinna wynosić odpowiednio 2,6 m² 
i 1 m², według wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania 
zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych 
i u dostawców8.  

b) nie zapewniono naleŜytej ochrony przed zimnem. Drewniane budy posadowiono  
w boksach bezpośrednio na betonowym podłoŜu, a jedynym ich ociepleniem była 
wykładzina dywanowa i chodniki. Ponadto, poza jednym boksem, pozostałe 
wyposaŜono w jedną budę, pomimo Ŝe w boksach przebywało od 2 do 12 psów,  
w związku z czym zwierzęta nie mogły równocześnie schronić się w budzie. Zwierzęta 
nie mogły równocześnie korzystać równieŜ z legowisk znajdujących się w boksach,  
ze względu na ich małą powierzchnię (1,2 m x 0,8 m) w stosunku do ilości zwierząt  
w boksie.  

c) nie zapewniono właściwych warunków sanitarnych. Po sprzątaniu powierzchnia boksów 
pozostawała mokra w związku z brakiem spadków podłoŜa. W pięciu boksach, 
w zagłębieniach powstałych na skutek uszkodzenia betonowego podłoŜa, zalegała 
woda, resztki karmy i odchody. Jednorazowe w ciągu dnia czyszczenie boksów, przy tak 
duŜym zagęszczeniu zwierząt, nie pozwalało utrzymać pomieszczeń w naleŜytej 
czystości. Zarówno podłogi, jak i legowiska, po krótkim czasie zwierzęta zanieczyściły 
odchodami. W związku z brakiem wentylacji w pomieszczeniu, w których znajduje się 
8 kojców z wybiegami, powietrze po zamknięciu okien w okresie chłodów jest 
w znacznym stopniu wysycone amoniakiem. 

d) nie zapewniono odpowiednich warunków karmienia zwierząt. Podawanie karmy 
w jednym pojemniku zwierzętom w boksach o duŜej liczebności i bardzo zróŜnicowanej 
masie ciała ograniczało zwierzętom mniejszym i słabszym dostęp do karmy. Ponadto 
stosowana karma nie spełniała powszechnie przyjętych norm Ŝywienia zwierząt. 
Zawierała głównie węglowodany i niewielki dodatek białka zwierzęcego w postaci 
mielonki kostno-mięsnej, natomiast nie zawierała dodatku Ŝadnych warzyw.  

e)  nie zapewniono zwierzętom całodobowej opieki.  

Jak wyjaśniono, w okresie zimowym dla ochrony zwierząt przed zimnem do boksów 
wkłada się pledy, kołdry i duŜe ilości słomy, a młode psy są przenoszone do kojców 
znajdujących się w części budynku administracyjno-socjalnego i ta część budynku jest 

                                                      
8 Dz. U. Nr 50, poz. 368 
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ogrzewana piecem węglowym. W sprawie zagęszczenia zwierząt w boksach to nie 
znano norm powierzchni przypadającej na jednego psa w schronisku, natomiast nadzór 
w schronisku w nocy umoŜliwia monitoring (poprzez internet).  

[dowód: akta kontroli, str. 57 - 58] 

W ocenie NIK, powyŜsze wyjaśnienia nie usprawiedliwiają w pełni nadmiernego 
zagęszczenia zwierząt w boksach, które moŜna stwierdzić bez znajomości norm, gdyŜ 
widoczne jest znaczne ograniczenie przestrzeni niezbędnej do swobodnego poruszania 
się i wyraŜania naturalnych zachowań. Kamery monitoringu, o których wspomina 
przedsiębiorca, są skierowane na wejścia na teren schroniska, a nie obejmują swoim 
zasięgiem boksów, w których przebywają zwierzęta. Ponadto odległość miejsca 
zamieszkania przedsiębiorcy nie umoŜliwia szybkiego reagowania w sytuacjach 
zagroŜenia zdrowia i Ŝycia zwierząt.  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  

3. Prowadzenie ewidencji zwierząt  

Przyjęcia zwierząt do schroniska przedsiębiorca dokumentował poprzez załoŜenie 
indywidualnej karty informacyjnej ze zdjęciem, które wykonywano po przybyciu zwierzęcia 
do schroniska. W karcie wpisywano datę przybycia do schroniska, a jako miejsce 
pochodzenia podawano miejsce wyłapania zwierzęcia.  
Wykaz, o którym mowa § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych, 
prowadzi się w formie sporządzonych przez przedsiębiorcę w dniu przyjęcia zwierzęcia kart 
informacyjnych ułoŜonych chronologicznie, tj. wg kolejności przyjmowania zwierząt.  
Karty informacyjne, zgodnie z ww. przepisem, zawierają: opis zwierzęcia, w tym jego 
gatunek, wiek, płeć, maść i znaki szczególne, datę przyjęcia do schroniska, dane o odbytej 
kwarantannie, przeprowadzonych szczepieniach i zabiegach weterynaryjnych, datę 
opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę i datę 
śmierci z podaniem przyczyn, jeŜeli przyczynę śmierci ustalono.   

[dowód: akta kontroli, str. 174 – 187] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

4. Wykorzystanie przez schronisko środków publicznych na opiekę 
nad bezdomnymi zwierzętami  

4.1. Wysokość środków pozyskanych na prowadzenie działalności w 
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2010-2012 (I półrocze) 

Źródłem przychodów PW ZAMEX, uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością 
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, były środki finansowe przekazane przez 
gminy z tytułu zawartych umów oraz darowizny. W latach 2010–2012 (I półrocze) wpływy 
z tytułu realizacji umów wynosiły odpowiednio: 434,8 tys. zł, 441,8 tys. zł i 449,6 tys. zł 
W ramach darowizn Przedsiębiorca otrzymywał w ww. okresie 1.200 zł rocznie.  
W trzech umowach odpłatność ustalono ryczałtowo, tzn. miesięczną kwotę bez względu na 
liczbę zwierząt wyłapanych i przyjętych do schroniska. Ryczałt wynosił od 1.599 zł do 
3.690 zł. W przypadku jednej gminy ryczałt (za wyłapanie, transport i pobyt w schronisku) 
określono w odniesieniu do jednego psa i wynosił on 2.005 zł. Przy ustalaniu stawek za 
jedno zwierzę w niektórych przypadkach, w umowach podawano maksymalną kwotę jaką 
gmina przeznacza rocznie na opłatę za przyjęcie zwierząt. Kwoty te wynosiły od 19.188 zł 
do 305.163 zł.  
Według umów, zawartych w okresie objętym kontrolą, opłata uiszczana przez poszczególne 
gminy za opiekę nad bezdomnym psem wyłapanym na ich terenie i umieszczonym 
w schronisku wynosiła od 738 zł do 1.230 zł. 
Według wyjaśnień, środki finansowe przekazane przez gminy zapewniały pełne pokrycie 
potrzeb związanych z zapewnieniem opieki zwierzętom w schronisku. 

[dowód: akta kontroli, str. 4 – 29, 59, 246] 
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Za usługi w zakresie wyłapywania zwierząt przedsiębiorca wystawiał faktury, zgodnie 
z postanowieniami umów, tj. w okresach miesięcznych za faktycznie wyłapane zwierzęta lub 
na kwotę ryczałtu miesięcznego.  
Z tytułu realizacji umów na wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska przedsiębiorca   
otrzymał w latach 2010– 2012 (III kwartały) odpowiednio: 212.729 zł, 202.842 zł 
i 229.755 zł.  

[dowód: akta kontroli, str. 246] 
 

4.2. Koszty poniesione na opiekę nad zwierzętami w latach 2010–2012 
(I półrocze) w schronisku prowadzonym przez prywatnego przedsiębiorcę 

PW ZAMEX nie przeprowadzało kalkulacji kosztów opieki nad zwierzętami przebywającymi 
w schronisku. Wg wyjaśnień, gminy organizując przetargi na świadczenie usług w zakresie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt i przyjmowanie ich do schroniska nie umieszczały 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia konieczności przedstawienia kalkulacji 
związanej z wykonywanymi usługami. 
Koszty ponoszone na utrzymanie zwierząt w schronisku, w tym m. in. na opiekę 
weterynaryjną i wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, zakup paszy, koszty 
administracyjne, usługi utylizacji, zakupy środków czystości, płace itp., bez kosztów 
ponoszonych na remonty, modernizację i zakupy inwestycyjne, w latach 2010–2011 
wynosiły odpowiednio 119.172 zł i 168.598 zł oraz 100.400 zł w I półroczu 2012 r. 
Uwzględniając liczbę zwierząt przebywających w schronisku, dzienny koszt utrzymania 
jednego zwierzęci w latach 2010–2011 wynosił 3,68 zł i 3,12 zł oraz 3,57 zł w I półroczu 
2012 r.  

[dowód: akta kontroli, str. 58, 245]  

4.3. Prowadzenie ewidencji finansowej działalności realizowanej przez 
przedsiębiorcę (w zakresie pozyskiwania środków publicznych)  

PW ZAMEX prowadzi podatkową ksiąŜkę rozchodów i przychodów, jedną dla wszystkich 
rodzajów działalności. Rozliczenie przychodów, ponoszonych kosztów, rozliczenie 
z urzędem skarbowym prowadzi Biuro Rachunkowe w Tarnowskich Górach. 
W okresie objętym kontrolą PW ZAMEX nie było kontrolowane w zakresie wykorzystania 
środków finansowych.  

[dowód: akta kontroli str. 151 – 152, 188 – 191, 255] 

 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli środki publiczne wydatkowano nieefektywnie. Nie 
zapewniono bowiem zwierzętom odpowiednich standardów opieki i warunków bytowania.  

 

5. Ocena stanu realizacji wniosków wynikających z kontroli NIK 
z 2010 r. 

Jak wynika z ustaleń kontroli wszystkie wnioski zrealizowano. I tak: 

Wniosek nr 1: „Uzyskanie z poszczególnych gmin wymaganych zezwoleń na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt”. 

Przedsiębiorca uzyskał zezwolenia 28 gmin.  

Wniosek nr 2: „Zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania na terenie 
schroniska martwych zwierząt”  

Zakupiono dwie chłodnie o łącznej pojemności ok. 4,5 m³., w których przechowywano 
martwe zwierzęta do czasu przekazania ich do zakładu utylizacji.  

Wniosek nr 3 „Podjęcie działań mających na celu obniŜenia wskaźnika śmiertelności 
zwierząt przebywających w schronisku”. 

Podjęte działania pozwoliły na zmniejszenie w niewielkim stopniu wskaźnika śmiertelności 
zwierząt. W 2010 r. liczba zwierząt padłych i poddanych eutanazji w stosunku do 
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przebywających w schronisku stanowiła 23,3%, a 22,0% w 2011 r. Zwierzęta poddane 
eutanazji w latach 2010 i 2011 stanowiły odpowiednio 14,8 % i 11,8 %. Natomiast wzrosła 
w porównywanych latach liczba zwierząt padłych. W 2010 r. liczba zwierząt padłych 
stanowiła 8,5% zwierząt przebywających w schronisku, a 10,2 % w 2011 r. 

Wniosek nr 4 „Sporządzanie wypisów dla adoptowanych zwierząt zawierających wszystkie 
wymagane informacje”. 

Wprowadzono dokument pn. „Notatkę dotyczącą adopcji psa”, w którym podawano 
nazwisko osoby adoptującej, jej adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu oraz opis 
adoptowanego psa (umaszczenie, rasa, płeć, prawdopodobny wiek) a takŜe dane 
dotyczące okresu odbycia kwarantanny, szczepień i zabiegów weterynaryjnych.  

Wniosek nr 5 „ZałoŜenie i prowadzenie ksiąŜki kontroli oraz udostępnienie KsiąŜki Kontroli 
Weterynaryjnej tylko urzędowemu lekarzowi weterynarii”.   

ZałoŜono ksiąŜkę kontroli schroniska, a do KsiąŜki Kontroli Weterynaryjnych wpisywał się 
tylko Powiatowy Lekarz Weterynarii. 
 

[dowód: akta kontroli str. 31, 125 – 130, 159, 196 – 204, 159, 188 –191, 254] 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację wniosków pokontrolnych. Zwraca 
jednak uwagę, Ŝe podjęte działania tylko w niewielkim stopniu obniŜyły wsakźnik 
śmiertelności zwierząt przebywających w schronisku. 

 

Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu poprawy warunków bytowych psów przebywających 
w schronisku, poprzez zapewnienie: 

a) naleŜytej ochrony przed zimnem, 

b) właściwych warunków snitarnych, 

c) pełnowartościowej karmy,  

d) całodobowej opieki. 

2. Zmniejszenie liczby zwierząt w boksach w celu umoŜliwienia im swobodnego 
poruszania się oraz dostępu do karmy i legowisk. 

3. W przypadku kontynuowania działalności polegającej na zapewnieniu opieki nad 
bezdomnymi kotami uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. 

 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK9, kierownikowi jednostki 
kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do 
wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia 
zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli 
Delegatury w Katowicach, w terminie 15 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 

                                                      
9 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

 Katowice, dnia 21 grudnia 2012 r. 

 

Kontroler  

                     Janusz Zygiert 
Specjalista k. p. 

NajwyŜsza Izba Kontroli  
Delegatura w Katowicach    

Wicedyrektor 

Gabriela Tutak 
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