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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 Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński 

w Łodzi, zwanym dalej „Hotelem”, w ramach programu P/10/124 „Przestrzeganie prawa 

ochrony zwierząt”.  

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

podpisanym w dniu 30 grudnia 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, działalność Hotelu w zakresie spraw objętych kontrolą. Podstawą 

pozytywnej oceny było zapewnienie zwierzętom prawidłowych warunków bytowych i opieki 

weterynaryjnej. Nieprawidłowości dotyczyły głównie dokumentowania pobytu zwierząt 

w schronisku, a takŜe prowadzenia prawie rok schroniska w Wojtyszkach bez wymaganego 

zezwolenia.  

1. Zarejestrowaną działalność gospodarczą podjęto od 20 października 2009 r., pod nazwą: 

„Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński”, z miejscem wykonywania 

działalności w obiektach w Łodzi i Wojtyszkach w gminie Brąszewice. Rejestrując 

działalność gospodarczą przedsiębiorca nie posiadał zezwoleń, wymaganych art. 7 ust. 1 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r., nr 231, poz. 1701, ze zm. 
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pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach2, na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami i na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt. W Wojtyszkach 

zalegalizowanie działalności, jako schroniska dla zwierząt, nastąpiło dopiero we wrześniu 

2010 r. Wójt Gminy Brąszewice udzielił 7 września 2010 r. zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy 

Brąszewice i na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach, po wcześniejszym określeniu 

przez Radę Gminy, uchwałą z 29 kwietnia 2010 r., wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie przedmiotowego zezwolenia.  

W ocenie NIK, zamiar prowadzenia działalności nadzorowanej polegającej na 

prowadzeniu schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach winien być, stosownie do art. 5 ust. 

1 pkt 2, w związku z art. 1 pkt 1 lit. j) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt3, zgłoszony Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii (PLW) w Sieradzu przed podjęciem tej działalności, tymczasem 

dokonano tego dopiero w lutym 2010 r. PLW w Sieradzu, po przeprowadzeniu kontroli 

i zleceniu usunięcia stwierdzonych uchybień stwierdził, Ŝe schronisko w Wojtyszkach 

spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 

2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 

dla zwierząt4 i nadał we wrześniu 2010 r. weterynaryjny numer identyfikacyjny.  

2. Działalność placówki w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 nie została zalegalizowana, jako 

schronisko dla zwierząt, gdyŜ placówka ta połoŜona jest w miejscu oddalonym o mniej 

niŜ 150 m od siedzib ludzkich, co nie spełnia wymogu § 1 ust. 1 rozporządzenia ws. 

wymagań weterynaryjnych. Istnienie tej placówki było akceptowane przez PLW w Łodzi, 

jako miejsce czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt przed przewiezieniem 

ich do schroniska w Wojtyszkach. Ustalenia kontroli wskazują, iŜ nie wykonał Pan 

przyjętego zobowiązania do zmniejszenia liczby psów w placówce w Łodzi do 120 sztuk. 

W związku z tym PLW w Łodzi w lipcu 2010 r. zawiadomił Policję o popełnieniu 

wykroczenia polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt bez 

wymaganego zezwolenia, co stanowiło wykroczenie z art. 10 ust. 1 ustawy o czystości i 

porządku oraz z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt (Policja we 

wrześniu 2010 r. skierowała z tego powodu wniosek do Sądu o ukaranie właściciela). 

Wyjaśniając przyczyny powstania powyŜszej nieprawidłowości podał Pan, iŜ dąŜy do 

                                                 
2 Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008, ze zm., zwana dalej „ustawą o czystości i porządku”. 
3 Dz. U. z 2008 r., nr 213, poz. 1342, zwana dalej „ustawą o ochronie zdrowia zwierząt”. 
4 Dz. U. nr 158, poz. 1657 zwane dalej „rozporządzeniem ws. wymagań weterynaryjnych” 
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zmniejszenia liczby psów w Łodzi do wymaganego poziomu, ale z powodu 

nieprzewidzianego napływu duŜej liczby zwierząt z gmin, stanu tego nie moŜna było 

uzyskać.  

Hotel posiadał samochody do przewozu zwierząt spełniające wymogi weterynaryjne, 

co potwierdził PLW w Łodzi w listopadzie 2009 r. (stwierdzając ich spełnienie w związku 

z prowadzeniem innej działalności gospodarczej - działalność nadzorowana wymieniona 

w art. 1 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt) i nadał Hotelowi w Łodzi 

odpowiedni dla tej działalności weterynaryjny numer identyfikacyjny. Pojazdy do 

transportu posiadały właściwe warunki do przewozu psów i kotów w klatkach. Na dzień 

30 października 2010 r. czterech pracowników Hotelu legitymowało się ukończeniem 

szkolenia w zakresie „Konwoju i transportu zwierząt i pracowników transportu zwierząt” 

oraz posiadało licencje wydane przez PLW w Łodzi. 

3. Hotel prowadził działalność w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie 79 

gmin, z którymi podpisano stosowne umowy. NIK ustaliła, Ŝe tylko 7 gmin wydało 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, wymagane art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o czystości i porządku. W tej sprawie 

w wyjaśnieniu podał Pan, Ŝe „było to zaleŜne od gminy, jeŜeli gmina, z którą 

podpisywaliśmy umowę Ŝądała posiadania przez nas takiego zezwolenia, to 

występowałem o nie i było wydawane. JeŜeli gmina nie Ŝądała, to uwaŜałem, Ŝe 

podpisując ze mną umowę, wyraŜali zgodę na działanie na ich terenie.”  

Uzyskane przychody z tytułu wyłapywania zwierząt z terenu 73 gmin, które nie wydały 

zezwolenia, w okresie od listopada 2009 r. do listopada 2010 r. wyniosły 164.444,77 zł.  

4. W toku kontroli NIK stwierdzono, Ŝe schronisko w Wojtyszkach spełniało wymagania 

weterynaryjne określone w rozporządzeniu ws. wymagań weterynaryjnych, 

z następującymi wyjątkami: 

− teren schroniska nie był utwardzony, co jest sprzeczne z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia 

- drogi na terenie schroniska były drogami gruntowymi,  

− nie wyodrębniono w schronisku, wymaganych § 2 ust. 1 pkt 6 i § 2 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia ws. wymagań weterynaryjnych, odrębnego pomieszczenia do 

przechowywania środków dezynfekcyjnych oraz pomieszczenia lub boksów 

przeznaczonych na kwarantannę (środek Rapicid przechowywany był w szafie 

w gabinecie weterynaryjnym, a kwarantannę zwierzęta odbywały w placówce w 

Łodzi), 
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− psy wystawione do adopcji oraz psy w sektorze dla psów agresywnych nie miały 

zapewnionego dostępu do wybiegów, pozwalających na realizację zachowań 

właściwych dla przebywających na nich gatunków zwierząt, co jest wymagane § 5 

rozporządzenia ws. wymagań weterynaryjnych.  

5. W obiektach Hotelu w Łodzi i w Wojtyszkach, wg stanu z 16 listopada 2010 r., 

przebywało 2774 psów i 43 koty, których utrzymanie finansowane było przez 83 gminy, 

z terenu których zwierzęta pochodziły. W toku oględzin schroniska w Wojtyszkach 

i placówki w Łodzi zidentyfikowano wszystkie 20 psów, których numery czipów wskazał 

kontroler.  

W ocenie NIK, w kontrolowanych obiektach zapewniono właściwe warunki do 

przebywania zwierząt. Zwierzęta miały zapewnione: swobodne poruszanie się, legowiska, 

stały dostęp do wody do picia, psy i koty w pomieszczeniach dla zwierząt zdrowych były 

zadbane i w dobrej kondycji zdrowotnej. Boksy wykonano z materiałów 

niepowodujących u zwierząt urazów lub kontuzji i w sposób uniemoŜliwiający ucieczkę. 

Na wyposaŜeniu znajdowały się urządzenia umoŜliwiające odczytywanie czipów. 

Utrzymywane były naleŜyte warunki higieniczne. W pomieszczeniach nie stwierdzono 

usterek mogących powodować urazy zwierząt.  

Koty karmiono karmą suchą a psy świeŜymi, dostarczanymi codziennie, produktami 

pochodzenia zwierzęcego kategorii 3. Na stosowanie w Ŝywieniu psów tego produktu 

właściciel posiadał zezwolenie wydane przez PLW w Łodzi z dnia 22 stycznia 2010 r., 

brak było natomiast takiego zezwolenia od PLW w Sieradzu, które uzyskano dopiero 

w trakcie kontroli. Otrzymanie tych zezwoleń dopełniło spełnienia wymogu 

rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

3 października 2002 r., którym ustanowiono przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spoŜycia przez ludzi5, 

w zakresie postępowania z materiałem kategorii 3 przeznaczonym do skarmiania 

zwierząt,  

6. NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, dokumentowanie 

pobytu zwierząt w schronisku. Jako przykład „dobrej praktyki” NIK wskazuje zakładanie 

dla przyjmowanych w Łodzi zwierząt „karty zwierzęcia” ze zdjęciem i „ksiąŜeczki 

zdrowia” grupowanych w układzie gmin i przechowywanych w segregatorach, które wraz 

z psem przekazywano do Wojtyszek.  

                                                 
5 Dz.U.UE.L.02.273.1 
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W Hotelu od 2005 r. prowadzono wykaz zwierząt w programie Excel, zgodnie 

z wymogiem § 6 ust. 1 rozporządzenia ws. wymagań weterynaryjnych. Wpisów 

dokonywano chronologicznie wg dat przyjęcia zwierzęcia. Stosowne dane dotyczące 

zwierzęcia dokumentowano w placówce w Łodzi, a do schroniska w Wojtyszkach 

przekazywano okresowo na płycie CD. Spośród danych, wymaganych przepisem § 6 

ust. 2 rozporządzenia ws. wymagań weterynaryjnych, wykaz ten nie zawierał: wieku 

zwierzęcia (odnotowywane było przyjęcie szczeniaków), które NIK nie traktuje 

w kategoriach nieprawidłowości. Przyjmując zwierzęta bezdomne Hotel nie posiadał 

wielu danych, w tym m.in. wieku, o odbytej kwarantannie, o przeprowadzonych 

szczepieniach i zabiegach weterynaryjnych. 

NIK zauwaŜa, iŜ dotychczasowa ewidencja zwierząt nie pozwalała na prawidłowe 

ustalenie stanu zwierząt na określony dzień, z powodu m.in.: braku w wykazie danych 

o liczbie eutanazji, ucieczek, upadków i adopcji zwierząt w poszczególnych okresach 

czasowych (np. w wykazie z 2008 r. nie wykazano dat dla 81 adopcji). 

Wyjaśniając przyczyny braku ww. danych podał Pan m.in., Ŝe rejestr załoŜony był juŜ 

w 2005 r., a dane wprowadzane do niego były przez kilka osób, które popełniały błędy 

i dlatego są one niekompletne. Zakupiony nowy program do rejestracji zwierząt o nazwie 

„Schronisko”, zostanie wprowadzony w 2011 r., po przeszkoleniu pracownika. 

7. NIK pozytywnie ocenia organizację i sprawowanie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami 

w Hotelu, pomimo stwierdzenia przez Inspekcję Weterynaryjną w grudniu 2009 r. 

istotnych nieprawidłowości w działalności lekarza weterynarii w placówce w Łodzi 

(zanieczyszczone pomieszczenia do zabiegów odchodami psów, brudne szafki lekarsko-

weterynaryjne i lodówka do schładzania szczepionek, nieokazanie przez lekarza 

dokonującego eutanazji uprawnień do tej usługi). Skutkiem tej kontroli było rozwiązanie 

z lekarzem umowy o pracę. Kontrole przeprowadzane w Łodzi i w Wojtyszkach przez 

Inspekcję Weterynaryjną w latach 2007-2010 nie stwierdzały nieprawidłowości 

w zakresie dobrostanu zwierząt, wykazały natomiast istotną poprawę od końca 2009 r. 

w prowadzeniu dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, której sposób prowadzenia wg 

stanu z grudnia 2010 r. nie budził zastrzeŜeń. RównieŜ kontrole przeprowadzone przez 

Inspekcje Sanitarną w latach 2009-2010 nie wykazały nieprawidłowości w stanie 

sanitarnym obiektów.  

Szczególnie korzystne dla stanu opieki weterynaryjnej było utworzenie w obiektach 

w Łodzi i w Wojtyszkach gabinetów weterynaryjnych, wpisanych do ewidencji zakładów 

leczniczych dla zwierząt, prowadzonej przez Okręgową Łódzką Radę Lekarsko-
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Weterynaryjną, która w wyniku przeprowadzonych kontroli potwierdziła prowadzenie 

gabinetów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Analiza kontrolna NIK dokumentacji 100 psów przebywających w Wojtyszkach 

wykazała, Ŝe 97 posiadało waŜne szczepienia przeciwko wściekliźnie, u dwóch termin 

szczepienia minął we wrześniu a u jednego w listopadzie 2010 r. Lekarz weterynarii 

opiekujący się zwierzętami w Wojtyszkach wyjaśnił, Ŝe do końca stycznia 2011 r. 

zakończona zostanie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie wszystkich psów 

(producenci podają, iŜ szczepionki dają odporność na dwa lata). Natomiast analiza 

dokumentacji 49 psów przebywających w Łodzi wykazała, Ŝe niezaszczepione przeciwko 

wściekliźnie było 11 szczeniąt i jedno zwierzę w trakcie leczenia.  

8. NIK ocenia pozytywnie podejmowane działania w zakresie adopcji zwierząt w 2010 r. (do 

października), których przekazano nieodpłatnie 183. Do popularyzacji adopcji 

przyczyniało się m.in. zamieszczanie zdjęć zwierząt na internetowej stronie schroniska. 

W schronisku w Wojtyszkach nie okazano kontrolerowi 31 umów adopcji (wszystkie 

sprzed 16 lipca 2010 r.) spośród 54 wpisanych do rejestru adopcji. Kontrola 

5 przypadków adopcji wpisanych do rejestru, dla których nie było umów, wykazała, Ŝe 

adopcje te zostały faktycznie dokonane.  

Osobom adoptującym zwierzęta nie wydawano wypisu z wykazu zwierząt, co jest 

wymagane § 6 ust. 3 rozporządzenia ws. wymagań weterynaryjnych. Wypisu tego, 

zdaniem NIK, nie zastępowały wydawane osobom adoptującym ksiąŜeczki zdrowia 

zwierzęcia, poniewaŜ nie zawierały wymaganych danych dotyczących kwarantanny. 

 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

− podjęcie działań w celu utrzymania wymaganej liczebności zwierząt w placówce w Łodzi 

przy ul. Kosodrzewiny w liczbie do 120 sztuk, akceptowanej przez PLW w Łodzi, 

− podjęcie działań celem utwardzenia terenu schroniska w Wojtyszkach i zapewnienie 

wszystkim psom dostępu do wybiegów, 

− wydawanie osobom adoptującym zwierzęta wypisu zawierającego dane wymagane 

przepisami. 

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

o NIK, oczekuje od Pana w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź 

o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich 

działań. 
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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. 

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. 

 
 
 
 
 
 


