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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

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

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 

przeprowadziła kontrolę w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi w ramach programu kontroli 

P/10/124 „Przestrzeganie prawa ochrony zwierząt”, w latach 2008 – 2010 (I półrocze). 

Przedmiotem kontroli była m.in. organizacja Schroniska w aspekcie prawnych podstaw jego 

działania, a takŜe realizacja przez Schronisko zaleceń i wniosków pokontrolnych.  

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

Schroniska podpisanym przez dyrektora Schroniska w dniu 15 września 2010 r. - NajwyŜsza 

Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu 

Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

działalność Schroniska w zakresie przestrzegania prawa zwierząt. Uwagi kontroli dotyczyły 

natomiast organizacji i funkcjonowania Schroniska oraz braku realizacji wniosków 

pokontrolnych formułowanych wobec dyrektora Schroniska przez uprawnione jednostki 

kontroli, w tym Urząd Miasta Łodzi. Wśród nieprawidłowości wystąpiły jednak takie, które 

mogą być usunięte jedynie przez właściwe organy samorządu gminy Miasta Łodzi.  

                                                           
1 (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701 ze zm.) 
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1. W zakresie prawnych podstaw działania Schroniska stwierdzono, Ŝe nie podjęto 

dotychczas uchwały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i dalszym postępowaniu 

z nimi. Zgodnie z art. 11. ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt2 wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się 

wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z powiatowym 

lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upowaŜnionego przedstawiciela 

organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

Ustalenia kontroli wskazują, Ŝe Regulamin organizacyjny schroniska wprowadzony 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 lutego 2005 r. (wydany na podstawie 

uchwały Rady Miasta z 30 grudnia 1999 r.), nie w pełni odpowiadał ustaleniom 

zawartym w Statucie schroniska, wprowadzonym uchwałą Rady Miasta z dnia 5 lipca 

2006 r. Statut zawierał m.in. zadania dotyczące promocji adopcji zwierząt, prowadzenia 

edukacji ekologicznej, propagowania zapobiegania nadmiernemu rozmnaŜaniu się 

zwierząt oraz obsługi i współdziałania z Radą Społeczną ds. Schroniska. Zadań tych nie 

uwzględniał istniejący Regulamin. Kadencja ostatnio powołanej Rady upłynęła w dniu 

6 października 2008 r., a następna Rada nie została powołana.  

2. Pojemność Schroniska obliczona maksymalnie na 250 psów była w badanym okresie 

przekraczana 2 – 3 krotnie. Według stanu na 31 grudnia 2009 r. w schronisku przebywało 

748 psów. Infrastruktura techniczna Schroniska była zgodna z wymogami określonymi w 

rozporządzeniu w sprawie wymagań weterynaryjnych dla schronisk dla zwierząt3, jednak 

nadmierna liczba zwierząt przetrzymywanych w Schronisku doprowadziła do ich 

zagęszczenia w boksach, a takŜe spowodowała, iŜ wolne miejsca na terenie Schroniska 

zostały wykorzystane do ustawienia bud (136 szt.), kojców drewnianych (12 szt.) 

i boksów blaszanych (9 szt.). W konsekwencji Schronisko nie mogło zapewnić wybiegów 

dla psów przebywających w zamknięciu (wymaganych § 5 rozporządzenia w sprawie 

wymagań weterynaryjnych …). Ponadto kilkanaście psów przetrzymywanych było w 

pomieszczeniach administracyjno-biurowych i socjalnych oraz na korytarzu budynku 

administracyjnego. Stanowiło to nie tylko naruszenie przepisów rozporządzenia w 

sprawie wymagań weterynaryjnych dla schronisk dla zwierząt, lecz takŜe naruszenie art. 

214 §1 Kodeksu pracy stanowiącego, Ŝe pracodawca jest obowiązany zapewnić 

pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby 

zatrudnionych.  

                                                           
2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 ze zm.) 
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. (Dz. U.. nr 158, poz.. 1657) 
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Przetrzymywanie natomiast kilkanaście psów w korytarzu budynku administracyjnego 

Schroniska, w sytuacji kaŜdorazowego przejścia pracownika lub interesanta powoduje 

przepędzanie tych zwierząt z jednego miejsca na drugie i stanowi naruszenie przepisów 

prawa ochrony zwierząt. Brak odpowiednich warunków stwarzanych przetrzymywanym 

zwierzętom jest, bowiem takŜe łamaniem ich prawa.  

Kontrola NIK stwierdziła, Ŝe w budynku administracyjnym ściany i podłoga mają 

widoczne spękania, a takŜe występowały liczne odspojenia tynku od sufitu i ścian 

bocznych.  

W ocenie NIK, kierownictwo Schroniska rzetelnie wywiązywało się z obowiązków 

w zakresie zapewnienia zwierzętom w odpowiedniej ilości i jakości karmy, wody oraz 

wystarczającej ilości naczyń do karmienia zwierząt. Schronisko było wyposaŜone takŜe w 

niezbędną aparaturę, do wszczepiania i odczytywania czipów, prowadzenia zabiegów, 

szczepień ochronnych, sterylizacji i kastracji. Na wyposaŜeniu były takŜe urządzenia 

obezwładniające. Stworzono równieŜ warunki do bieŜącego usuwania nieczystości 

i odchodów, dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń. 

3. NIK pozytywnie ocenia działania kontrolne Urzędu Miasta Łodzi w Schronisku. Kontrole 

przeprowadzone przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Wydział 

Gospodarki Komunalnej stwierdziły istotne naruszenia obowiązującego prawa. 

Stwierdzono m.in. nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości4 w zakresie 

przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych, a takŜe 

naruszanie przepisów Kodeksu pracy5 i innych związanych z bezpieczeństwem i higieną 

pracy. W związku z tymi nieprawidłowościami dyrektor Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi zaleciła (pismem z 27 kwietnia 2010 r.) usunięcie 

wszystkich nieprawidłowości opisanych w protokołach kontroli oraz podjęcie działań 

zapobiegających ich powstawaniu w przyszłości, w tym m.in.: przeprowadzenie pełnej 

inwentaryzacji składników majątkowych Schroniska szczególnie w odniesieniu do 

materiałów w magazynach, leków i karmy dla zwierząt oraz zorganizowanie pomieszczeń 

pracy pracowników zgodnie z ich przeznaczeniem, w celu zapewnienia im bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy. Wyznaczony na 30 maja 2010 r. termin realizacji 

wniosków pokontrolnych nie został przez dyrektora Schroniska dotrzymany. Pismem 

z 18 czerwca 2010 r. dyrektor Schroniska poinformowała, Ŝe wniosków pokontrolnych 

nie zamierza realizować.  

                                                           
4 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223) 
5 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94) 
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Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

− podjęcie działań w celu uchwalenia przez Radę Miasta uchwały o wyłapywaniu 

bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami,  

− nadanie Schronisku dla Zwierząt regulaminu organizacyjnego,  

− powołanie Społecznej Rady ds. Schroniska dla Zwierząt i zapewnienie moŜliwości jej 

działania lub usunięcie zapisu o Radzie ze Statutu Schroniska, 

− egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych przez Schronisko, 

− podjęcie działań w celu ograniczenia przepełniania Schroniska zwierzętami.  

 

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

o NIK, oczekuje od Pana Prezydenta, w terminie 20 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. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia 

na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi 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 której wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 

 

 


