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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
  

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 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 Zakładzie Usług Leśnych i Komunalnych „Echo” Jan Urbaniak w 

Wieluniu, zwany dalej „Zakładem”, w ramach programu P/10/124 „Przestrzeganie prawa 

ochrony zwierząt”.  

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

podpisanym w dniu 2 września 2010 r. - NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, działania Zakładu w zakresie sprawowania opieki nad psami, natomiast 

ocenia negatywnie dokumentowanie ich pobytu w schronisku. Nieprawidłowości dotyczyły 

w szczególności niezapewnienia psom naleŜytych warunków bytowych w okresie zimowym. 

1. Prowadzenie schroniska, będącego własnością Gminy Wieluń, oraz wyłapywanie 

bezdomnych psów Zakład rozpoczął od miesiąca maja 2009 r. Ustalenia kontroli NIK 

wskazują, Ŝe Zakład nie posiadał jakiegokolwiek wcześniejszego doświadczenia 

w prowadzeniu tego rodzaju działalności. Dopiero od dnia 4 lipca 2009 r. zarówno Pan, 

jak i zatrudniani w schronisku pracownicy opiekujący się zwierzętami, ukończyli 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r., nr 231, poz. 1701, ze zm. 
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szkolenia w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie 

zwierząt, co jest wymagane § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

schronisk dla zwierząt2. Schronisko posiadało weterynaryjny numer identyfikacyjny 

nadany w 2001 r. i było nadzorowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zwierzęta 

miały zapewnioną opiekę weterynaryjną przez lekarzy świadczących usługi na podstawie 

umów zawartych z Gminą. 

2. Zakład w okresie zimy 2009/2010 nie zabezpieczył w schronisku właściwych warunków 

bytowania dla przebywających w nim zwierząt, tak jak wymagały przepisy w tym 

zakresie. Nieprawidłowości w tym zakresie, sygnalizowane przez organizacje społeczne, 

potwierdzone zostały przez kontrole inspekcji weterynaryjnej. Kolejne kontrole tej 

inspekcji wykazały realizację zaleceń i poprawę warunków dobrostanu zwierząt.  

Warunki bytowe zwierząt w schronisku, wg stanu na dzień 27 maja 2010 r., pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, NIK ocenia jako zadowalające. Psy, zgodnie 

z wymogami § 4 ust. 3 rozporządzenia ws. wymagań weterynaryjnych, miały zapewnione 

swobodne poruszanie się, legowiska oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia. Nie 

stwierdzono u nich objawów chorobowych. 

Teren schroniska był utwardzony i ogrodzony – zgodnie z wymogiem § 1 ust. 2 

rozporządzenia ws. wymagań weterynaryjnych. Wyodrębnione były pomieszczenia 

wymagane przepisem § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7 i ust. 2 pkt 1, nie wyodrębniono 

natomiast w schronisku pomieszczeń wymaganych przepisem § 2 ust. 1 pkt 6 i 8, tj.: 

pomieszczenia do przechowywania środków dezynfekcyjnych - przechowywano je 

w szafie w pomieszczeniu dla zwierząt chorych; pomieszczenia dla celów socjalnych -

funkcję tę pełniło pomieszczenie administracyjno-biurowe, a takŜe wymienionego w § 2 

ust. 2 pkt 2 pomieszczenia przeznaczonego do wydawania zwierząt ze schroniska. Dostęp 

do wybiegów, pozwalających zwierzętom na realizację właściwych dla nich zachowań, co 

było wymagane § 5 ww. rozporządzenia, posiadały tylko nieagresywne samice i młode 

zwierzęta. 

Pomieszczenia i boksy dla zwierząt spełniały wymagania § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 

ws. wymagań weterynaryjnych; wykonane były w sposób uniemoŜliwiający ucieczkę, 

z materiałów łatwych do mycia i odkaŜania, w ich stanie technicznym nie stwierdzono 

usterek mogących powodować urazy zwierząt. Dla zwierząt chorych lub podejrzanych 

                                                 
2 Dz. U. nr 158, poz. 1657, zwane dalej „rozporządzeniem ws. wymagań weterynaryjnych” 
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o chorobę wyodrębniono pomieszczenie w budynku schroniska. Karma w magazynie nie 

była przeterminowana, w schronisku panowały naleŜyte warunki higieniczne.  

3. Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została procedura sprzątania pomieszczeń dla 

zwierząt, lecz dokumentowanie tych czynności rozpoczęto dopiero od kwietnia 2010 r. 

Stwierdzono, Ŝe zachowana była częstotliwość sprzątania mechanicznego i dezynfekcji. 

Mycie kojców, bud i pomieszczeń, które wg procedury powinno być wykonywane 

codziennie, nie zostało natomiast wykonane dwunastokrotnie w miesiącu maju 

i pięciokrotnie w czerwcu 2010 r., co świadczy o niedostatecznym sprawowaniu nadzoru 

nad realizacją ww. procedury. W schronisku zapewniona była deratyzacja przez firmę 

zewnętrzną. 

4. W ocenie NIK, nieprawidłowo realizowano obowiązek prowadzenia wykazu zwierząt 

przebywających w schronisku, wymagany § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 

wymagań weterynaryjnych. Istniejący bałagan w dokumentacji nie pozwalał na pełne 

identyfikowanie zwierząt, śledzenie ich historii, ustalenie faktycznego stanu psów 

w schronisku i faktycznej liczby upadków. W protokole przejęcia schroniska nie 

określono liczby przejętych psów, nie sporządzono takŜe ich inwentaryzacji. W 

wyjaśnieniu stwierdził Pan, Ŝe faktycznie przejęto 115 psów, nie potrafiąc jednak 

wyjaśnić, dlaczego prowadzenie rejestru rozpoczęto od stanu 95 psów. Zapisy nie były 

dokonywane wg stałych zasad i nie zachowywano chronologii wpisów.  

W wykazach słuŜących ustaleniu stanu psów nie uwzględniano wszystkich upadków, np. 

w 2009 r. wpisano jeden zgon, podczas gdy w odrębnym rejestrze zgonów odnotowano 

ich 15. Dokumenty wystawiane przez firmę odbierającą zwłoki zwierząt świadczą o co 

najmniej 28 zgonach, w rejestrze zgonów natomiast wykazano ich tylko 20. 

W 2009 r. wpisy nie zawierały wszystkich elementów wymaganych przepisem § 6 ust. 2 

rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych. Na 100 wpisów m.in. w 3 

przypadkach nie podano daty przyjęcia psa do schroniska, w dniu 13 czerwca 2009 r. 

wpisano jedynie datę przyjęcia psa, Ŝaden wpis nie zawiera danych dotyczących 

kwarantanny, szczepień, zabiegów weterynaryjnych, adresów osób lub podmiotów 

adoptujących psa. 

Na początku 2010 r., w wyniku uwag Powiatowego Lekarza Weterynarii, zmieniono 

sposób prowadzenia wykazu. Przyjęte załoŜenia umoŜliwiały prawidłowe prowadzenie 

ewidencji psów, jednak wprowadzenie drugiego wykazu, który miał słuŜyć do ustalania 

stanu zwierząt (rozpoczynał się od stanu 86 psów na dzień 1 stycznia 2010 r. - ustalonego, 

jak Pan wyjaśnił, w wyniku przeliczenia zwierząt) i trzeciego, który miał pokazywać 
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historię poszczególnych psów, zdaniem NIK było niezasadnym. Wykazy te nie były 

prowadzone na bieŜąco, nie przestrzegano chronologii wpisów, stany psów nie 

uwzględniały zgonów, wszystkich przyjęć i adopcji, nadal nie zamieszczano adresów 

osób adoptujących psy i danych dotyczących przebytej kwarantanny.  

W trzecim wykazie, na 109 zbadanych wpisów, w 40 przypadkach nie podano numeru 

czipa, a w 68 przypadkach nie podano informacji o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

W wyjaśnieniu podał Pan, iŜ nie kontrolował sposobu prowadzenia wykazu, a zaistniałe 

nieprawidłowości w tym zakresie spowodowane były brakiem doświadczenia 

w prowadzeniu schroniska, a takŜe nienaleŜytym wykonywaniem obowiązków przez 

pracowników – jedną osobę z tego powodu zwolniono z pracy.  

Jako przykład „dobrej praktyki” NIK wskazuje załoŜenie kartotek w formie 

indywidualnych kart dla kaŜdego zwierzęcia. W ich prowadzeniu stwierdzono jednak 

nieprawidłowości, m.in.: brak było dat ich załoŜenia; występowały niezgodności wobec 

zapisów w wykazach; na 90 kart z „kartoteki psów adoptowanych” (w tym 11 dotyczyło 

zgonów, a nie adopcji), w 15 nie określono cech szczególnych psa, w 2 nie podano daty 

adopcji, w 55 brak było podpisu osoby przyjmującej psa do schroniska, tylko 44 karty 

zawierały podpis osoby dokonującej adopcji.  

Kontrola przeprowadzona w czerwcu 2010 r. przez inspekcję weterynaryjną w gabinetach 

lekarzy, którzy sprawowali opiekę weterynaryjną nad psami, wykazała, Ŝe szczepiono 

przeciwko wściekliźnie psy powyŜej 3 miesiąca Ŝycia po kwarantannie, szczepienia 

dokumentowano zaświadczeniem i wpisem do urzędowego rejestru. Nie znalazło to 

jednak pełnego wyrazu w dokumentacji schroniska, np. w „kartotece psów 

adoptowanych” w 51 kartach nie podano informacji o zaszczepieniu, a tylko 11 szczepień 

było potwierdzonych zaświadczeniami. 

5. NIK negatywnie ocenia dokumentowanie adopcji psów. Nie były podpisane przez osobę 

adoptującą 22 umowy spośród 161 zawartych do 24 czerwca 2010 r., co uzasadniono 

niedopatrzeniem pracownika wydającego psa. Ustalenia kontroli wskazują jednak, Ŝe 

niepodpisane umowy faktycznie zostały zawarte, m.in. Prezes Zarządu Fundacji EMIR 

potwierdziła, Ŝe zabrała ze schroniska psa podczas interwencji w dniu 18 stycznia 2010 r. 

bez zawartej umowy. Osobom adoptującym psy nie wydawano wypisów wymaganych § 6 

ust. 3 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych. Wyjaśniając powyŜsze 

nieprawidłowości podał Pan, Ŝe osobom tym wydawano zaświadczenia o szczepieniu psa 

przeciwko wściekliźnie oraz numery czipów, lecz nie dokumentowano tego faktu. 
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Adopcje psów zmniejszyły przepełnienie schroniska, lecz – zdaniem NIK – nie wynikały 

one z działań Zakładu promujących adopcję, gdyŜ takich działań Zakład nie prowadził. 

 

W związku z wygaśnięciem umowy o prowadzenie przez Zakład schroniska 

i przekazaniem psów do ww. Przytuliska… NIK odstępuje od formułowania wniosków 

pokontrolnych.  

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag 

zawartych w tym wystąpieniu. 

 


