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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 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 kontrolę w Krakowskim Towarzystwie 

Opieki nad Zwierzętami w Krakowie, zwanym dalej „KTOZ”, w zakresie przestrzegania 

prawa ochrony zwierząt w prowadzonym przez Towarzystwo Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Krakowie w latach 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. 

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

w dniu 23 lipca 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania KTOZ w zakresie objętym 

kontrolą. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia i oceny szczegółowe: 

1. W badanym okresie KTOZ prowadziło Schronisko oraz działalność ochronną na 

podstawie udzielonych zezwoleń Prezydenta Miasta Krakowa oraz zawartych umów 

z Gminą Miejską Kraków. Działania te spełniały wymogi Uchwały Rady Miasta Krakowa 

ustalone dla przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie 
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prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. NIK pozytywnie ocenia organizację 

pracy w Schronisku w zakresie dobowego zabezpieczenia dobrostanu zwierząt. 

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze zwierząt posiadają odpowiednie przygotowanie 

i kwalifikacje, a osoby nowoprzyjmowane są zapoznawanie z przepisami o ochronie 

zwierząt i Regulaminem Schroniska. 

2. Stan techniczny, sanitarny i wyposaŜenie Schroniska spełnia wymagania określone 

rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt1. 

Pomieszczenia dla zwierząt są utrzymywane w czystości, w stanie niepowodującym 

urazów oraz zapewniającym im moŜliwość swobodnego poruszania się ze stałym 

dostępem do wody zdatnej do picia oraz legowiska. Na wyposaŜeniu Schronisko posiada 

narzędzia i aparaturę słuŜącą do prowadzenia zabiegów chirurgicznych, leczenia, 

prowadzenia profilaktyki.  

NIK pozytywnie ocenia prowadzenie znakowania zwierząt przebywających 

w Schronisku poprzez ich czopowanie, jak równieŜ posiadanie urządzeń umoŜliwiających 

odczytanie danych z czipów roŜnych producentów poprzez dostęp do baz danych 

prowadzonych przez TOZ, Euronetpet, petBase.pl, co niewątpliwie przyczynia się do 

ograniczania liczby bezdomnych psów i kotów.  

3. Sposób dokumentowania pobytu zwierząt w Schronisku, był prawidłowy i zgodny 

z § 6 ww. rozporządzenia. W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. 

Schronisko przyjęło łącznie 8.383 zwierzęta, w tym psów 5.006 i kotów 3.377, z tego 

wydano 6.847 zwierząt, co stanowiło 81,66% zwierząt wydanych w stosunku do liczby 

zwierząt przyjętych. NIK pozytywnie ocenia prowadzenie dodatkowej dokumentacji 

dotyczącej pobytu zwierząt w Schronisku z inicjatywy KTOZ, a zwłaszcza tzw. „Czarnej 

listy osób, którym nie naleŜy wydawać zwierząt”. Prowadzenie takiej listy moŜna zaliczyć 

do dobrych praktyk przyczyniających się do zwiększenia liczby udanych adopcji zwierząt 

wydawanych ze Schroniska. RównieŜ prowadzenie „Rejestru zgłoszeń znalezienia 

i zagubienia zwierzęcia” zamieszczanego na stronach KTOZ w Internecie, przyczynia się 

do szybszego odbioru ze Schroniska zwierząt zagubionych. W wyniku tych działań, 

w badanym okresie 1.426 zwierząt powróciło do swoich opiekunów.  

                                              
1 Dz. U. Nr 158, poz. 1657 
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4. NIK pozytywnie ocenia kompleksowo realizowaną w Schronisku opiekę lekarsko-

weterynaryjną nad zwierzętami sprawowaną przez zespół pięciu lekarzy weterynarii, 

a zwłaszcza prowadzenie szpitala dla zwierząt i lecznicy weterynaryjnej. 

Dokumentacja medyczna schroniska była prowadzona w sposób zgodny 

z postanowieniami Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-

weterynaryjnej2. Schronisko prowadzi indywidualne karty leczenia zwierząt oraz ksiąŜki 

kontroli środków odurzających i psychotropowych w sposób nie budzący zastrzeŜeń. 

W okresie objętym kontrolą udział procentowy dokonanych eutanazji zwierząt 

w odniesieniu do liczby zwierząt przyjętych do Schroniska w przypadku psów stanowił 

5,2% do 6,8%, w tym eutanazji dokonanych z powodu wyjątkowej agresywności psów 

było 0,6% w stosunku do populacji zwierząt przebywających w Schronisku.  

Eutanazje zwierząt były dokonywane w sposób określony § 15 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób 

uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania 

zwierząt3 i dokumentowane w sposób niebudzący wątpliwości co do zasadności podjętych 

decyzji o ich potrzebie wykonania. 

5. NIK nie wnosi uwag do zasad i procedury przekazywania zwierzęcia nowemu 

właścicielowi. Zasady te jasno i precyzyjnie zostały określone w Regulaminie Schroniska. 

W ocenie NIK dokumentacja adopcyjna składająca się z umowy, wypisu z wykazu 

zwierząt przebywających w Schronisku, wypisu z dokumentacji lekarskiej o stanie 

zdrowia i podjętych czynnościach lekarskich, ksiąŜeczki zdrowia zwierzęcia oraz 

zobowiązania nowego właściciela do prawidłowej opieki i pielęgnacji, w sposób 

wystarczający zabezpieczała wydawane zwierzę ze Schroniska do postępowania z nimi 

w sposób określony ustawą o ochronie zwierząt4. 

6. Na prowadzenie Schroniska Gmina Miejska Kraków przekazała KTOZ w 2008 r. 

2.290.000 zł, w 2009 r. 2.268.000 zł a środki zaplanowane w budŜecie Miasta Krakowa na 

rok 2010 wynoszą 2.268.000 zł. Środki te prawidłowo i terminowo były rozliczane 

i wydatkowane zgodnie z postanowieniami umów zawartych z Gminą Miejską Kraków 

oraz zasadami określonymi ustawą Prawo zamówień publicznych5. W okresie 

                                              
2 Dz. U. Nr 100, poz. 1022 
3 Dz. U. Nr 205, poz. 2102 
4Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) 
5 Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.) 
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kontrolowanym KTOZ dla zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym pozyskiwało 

środki finansowe z dodatkowych źródeł przyjmując darowizny finansowe oraz darowizny 

rzeczowe jak równieŜ wspomagało działania ochronne własnymi środkami statutowymi. 

Udział środków własnych KTOZ wraz ze środkami pozyskanymi z darowizn 

w wydatkach poniesionych na prowadzenie Schroniska oraz na wykonywanie zadań 

ochronnych kształtował się na poziomie 20% w 2008 i 2009 r. a w pierwszym półroczu 

2010 r. wzrósł do 24% (349.128 zł).  

Wobec braku ustaleń negatywnych NajwyŜsza Izba Kontroli nie formułuje wniosków 

pokontrolnych, a takŜe nie oczekuje od Pani Prezes przekazania informacji o wykorzystaniu 

uwag i ocen, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego Zarządowi KTOZ przysługuje prawo zgłoszenia na 

piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 
 


