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Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Schronisku dla 

bezdomnych zwierząt kontrolę przestrzegania prawa ochrony zwierząt. 

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

przez Panią w dniu 6 sierpnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Schroniska związaną 

z przestrzeganiem prawa ochrony zwierząt. Tą ocenę ogólną uzasadniają następujące 

ustalenia i oceny szczegółowe: 

1. NIK pozytywnie ocenia organizację pracy schroniska zapewniającą przebywającym tam 

psom stałą opiekę, przy czym na uwagę zasługuję, Ŝe usługi w tym zakresie świadczone 

są od wielu lat dla 57 gmin. Pracownicy wykonujący obsługę zwierząt zostali przyuczeni 

do wykonywania zadań w zakresie opieki nad zwierzętami.  

2. NIK nie wnosi uwag do stanu technicznego i sanitarnego schroniska, w którym spełniono 

większość wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 
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prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657). Wprawdzie Schronisko 

nie posiadało pomieszczeń do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych, 

niemniej zapewniło zwierzętom opiekę weterynaryjną poprzez stosowną umowę 

z lekarzem weterynarii. Spełnienie wymogu określonego w §1 cytowanego 

rozporządzenia o zapewnieniu lokalizacji obiektów schroniska w odległości co najmniej 

150 m od zabudowań mieszkalnych zostanie dopiero spełnione po uwzględnieniu wniosku 

o ustalenie warunków rozbudowy Schroniska zgłoszonego przez Panią do Burmistrza 

Nowego Targu.  

3. W zakresie dokumentowania pobytu psów w schronisku NIK zwraca uwagę, Ŝe zbiorczy 

rejestr psów przebywających w schronisku sporządzany był dopiero od I kwartału 2009 r. 

w wyniku realizacji zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej. W ocenie NIK, powinien on 

równieŜ zawierać opis zwierząt, dane o osobach przekazujących i odbierających psy ze 

schroniska oraz zapisy o przyczynach śmierci psów, tj. te dane, które podawane były 

w rejestrach psów prowadzonych odrębnie dla poszczególnych gmin. Do ich podawania 

w  zbiorczym rejestrze psów przebywających w schronisku zobowiązuje § 6 ust. 2 

przytoczonego wyŜej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 

2004 r.  

4. Na pozytywną ocenę NIK zasługuje zapewnienie psom opieki weterynaryjnej oraz wysoki 

odsetek psów poddanych szczepieniom przeciw wściekliźnie (64 % w 2008 r., 78 % 

w 2009 r. i 71 % w I półroczu 2010 r.). Zwrócenia uwagi wymaga brak udokumentowania 

kontroli stanu zdrowia psów w schronisku przez lekarza weterynarii świadczącego usługi 

w tym zakresie.  

5. NIK pozytywnie ocenia działania w sprawie popularyzacji adopcji psów ze schroniska. 

W ich efekcie liczba psów adoptowanych w 2008 i w 2009 r. była 5 razy większa od 

liczby eutanazji (w I półroczu 2010 r. 3 razy większa). Przyczynami eutanazji były 

głównie zmiany starcze oraz obraŜenia powypadkowe, nie rokujące wyzdrowienia. 

6. NIK nie zgłasza uwag do poprawności rozliczeń w zakresie wykorzystania środków 

finansowych przekazywanych przez poszczególne gminy z tytułu opieki nad bezdomnymi 

psami dostarczonymi z terenu tych gmin. Od wielu lat za usługi dla poszczególnych gmin 

stosowano takie same opłaty, a ich podwyŜka od stycznia 2010 r. uzasadniona została 

wzrostem cen zakupu materiałów oraz potrzebami inwestycyjnymi schroniska m.in. 

z tytułu modernizacji prowadzonej od początku 2010 r., która zapewni dalszą poprawę 

warunków bytowych dla psów.  
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7. NIK nie wnosi uwag do realizacji wniosków pokontrolnych przedstawionych przez 

Inspekcję Weterynaryjną.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Krakowie wnosi o: 

1. Prowadzenie zbiorczego wykazu psów przebywających w Schronisku zgodnie 

z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

2. Egzekwowanie od lekarza weterynarii sporządzania dokumentacji z kontroli stanu 

zdrowia psów.  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, na postawie art. 62 ust.1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią, w terminie 21 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag, ocen 

i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie 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 których mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 


