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Pani Małgorzata Szumiło 
Wła ściciel Schroniska 
dla bezdomnych zwierząt 
w Nowodworze 

LLU-4101-22-01/2010 
P/10/124 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

przeprowadziła w podmiocie gospodarczym pn. Schronisko dla bezdomnych zwierząt –  

Małgorzata Szumiło w Nowodworze (zwanym w dalszej treści „Schroniskiem”) kontrolę 

przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2008 – 2010 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 

21 października 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, 

przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Schroniska w badanym 

zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

Podstawą pozytywnej oceny było zapewnienie prawidłowych warunków pobytu 

zwierząt w schronisku oraz sprawowanie nad nimi systematycznej opieki poprzez 

zapewnienie wolności od głodu, bólu, chorób i stresu. Nieprawidłowości polegały natomiast 

na dużej liczbie ucieczek psów i zgryzień przez zwierzęta agresywne oraz niezapewnieniu 

dostępu do wybiegów.  

1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze zostało zlokalizowane zgodnie 

z wymogami § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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zwierząt2, tj. w miejscu oddalonym ok. 350 m  od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności 

publicznej oraz zakładów przemysłowo-handlowych (wymóg wynosi co najmniej 150 m). 

Ponadto ustalono, że: 

– teren Schroniska ogrodzony jest siatką metalową oraz uszczelniony na całej długości 

arkuszami z blachy ocynkowanej, 

– dysponuje dobrze wyposażonym gabinetem lekarza weterynarii wraz ze stanowiskiem 

do przeprowadzania zabiegów leczniczych, a także innymi niezbędnymi pomieszczeniami 

(m.in. izolatki, pomieszczenie do wydawania zwierząt ze schroniska oraz separacji 

zwierząt agresywnych, boks dla szczeniąt, salę pozabiegową oraz chłodnię do czasowego 

przetrzymywania zwłok zwierząt), 

– posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny (06088601), 

– w regulaminie organizacyjnym Schroniska określono m.in. zasady przyjmowania i adopcji 

zwierząt, 

– opiekę nad zwierzętami sprawowało trzech pracowników, którzy ukończyli szkolenie 

w zakresie obchodzenia się ze zwierzętami, 

– jest wyposażone w urządzenie umożliwiające elektroniczną identyfikację psów. 

2. Na pozytywną ocenę NIK zasługuje mały stopień zagęszczenia zwierząt w Schronisku. 

Maksymalna liczby zwierząt, na jakie zostało przewidziane Schronisko wynosiła 200 sztuk 

zaś w badanym okresie średnia liczba psów w nim przebywających wynosiła w: 2008 r. – 133 

szt.; 2009 r. – 129 szt. i w I pół.2010 r. – 130 szt. W ocenie NIK, zwierzętom tym zapewniono 

dobre warunki pobytu, gdyż m.in.: 

– pomieszczenia dla psów były czyste, zadbane i przestronne. Boksy dla psów były 

utrzymywane w stanie niepowodującym urazów oraz zapewniającym im możliwość 

swobodnego poruszania się ze stałym dostępem do wody zdatnej do picia. Ściany  

i posadzki boksów były wykonane z materiałów łatwych do mycia i odkażania, 

– wygląd i kondycja zwierząt były dobre (czyste, bez oznak pogryzień), 

– wydzielono miejsca do kwarantanny przyjmowanych zwierząt. 

Schronisko posiadało na wyposażeniu narzędzia i aparaturę służącą do prowadzenia 

zabiegów chirurgicznych, leczenia, prowadzenia profilaktyki.  

                                                           
2 Dz. U. Nr 158, poz. 1657. 
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NIK zwraca jednak uwagę, że Schronisko nie zapewniło psom możliwości korzystania 

z wybiegów, pozwalających zwierzętom na realizację właściwych dla nich zachowań, co było 

wymagane § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.  

3. W sposób rzetelny dokumentowano pobyt zwierząt w schronisku. Zwierzęta przyjmowane 

do schroniska wpisywane były do rejestru przyjęć i adopcji psów, w którym ujmowano dane 

wymagane postanowieniami § 6 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z 23 czerwca 2004 r. takie 

jak: gatunek zwierzęcia, wiek, płeć, maść i oznakowanie, datę przyjęcia do schroniska, dane 

osoby przekazującej zwierzę do schroniska oraz osoby adoptującej, dane dotyczące 

kwarantanny oraz przeprowadzonych szczepień, a także datę śmierci z podaniem przyczyny. 

NIK pozytywnie ocenia prowadzenie dodatkowej dokumentacji dotyczącej pobytu zwierząt w 

Schronisku, a zwłaszcza tzw. karty ewidencyjnej (odpowiadającej numerowi wpisu do książki 

przyjęć), w której dodatkowo wpisywano m.in. charakterystykę zwierzęcia. Prowadzenie od 

dnia 1 stycznia 2010 r. dla każdego przyjmowanego zwierzęcia takiej karty można zaliczyć do 

dobrych praktyk przyczyniających się do zwiększenia liczby udanych adopcji zwierząt 

wydawanych ze Schroniska. 

4. Zwierzęta przebywające w schronisku miały zapewnioną należytą opiekę weterynaryjną 

oraz  poddawane były wymaganym zabiegom weterynaryjnym. Zwierzęta po odbyciu 

kwarantanny szczepiono przeciwko wściekliźnie. W badanym okresie zaszczepiono 1.010 

psów. Natomiast 458 zwierząt (tj. które były zabrane z lecznic weterynaryjnych i przytulisk 

dla zwierząt) posiadało aktualne szczepienie w dniu przyjęcia do Schroniska. Prowadzona 

była również sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku. Program ten został wprowadzony 

w 2010 r. i do końca czerwca zabiegom tym poddano 86 psów. Wszystkie zabiegi 

dokumentowano w książce leczenia zwierząt, prowadzonej według zasad określonych w § 2 

pkt 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 

sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-

weterynaryjnej3. 

5. W latach 2008 – 2010 (I półrocze) dokonano 182 eutanazji psów, co stanowi 9,8% 

w stosunku do liczby psów przyjętych do Schroniska (1.853). Zabiegi te były przeprowadzone 

przez lekarza weterynarii zgodnie z obowiązującymi wymogami i były wykonane wyłącznie 

z powodu źle rokujących, ciężkich schorzeń zwierząt.  

                                                           
3 Dz. U. Nr 100, poz. 1022 
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W okresie objętym kontrolą odnotowano również 404 przypadki zgonów psów (21,8% 

w stosunku do liczby przyjętych do schroniska). Główną przyczyną padnięć zwierząt były 

zgony naturalne m.in. z powodu: zaawansowanego wieku, chorób, pasożytów, urazów 

powypadkowych itp.  

    Ponadto w badanym okresie wystąpiły 93 przypadki zagryzienia psów przez zwierzęta 

agresywne (około 5% w stosunku do liczby przyjętych do schroniska), a 16 psów (ok. 0,9% 

ogółu przyjętych do schroniska) zbiegło ze Schroniska. 

6. Pozytywnie należy ocenić działania Schroniska na rzecz popularyzacji bezpłatnej 

adopcji psów przebywających w tej placówce, polegające głównie na zamieszczaniu 

informacji o Schronisku wraz ze zdjęciami psów przeznaczonych do adopcji na stronie 

internetowej Schroniska. W efekcie tych działań, w latach 2008 – 2010 (I półrocze) 

adoptowano odpowiednio: 549, 496 i 154 psy (tj. 75,1%, 62,2% i 47,5% ogółu zwierząt 

przyjętych).  

7. W okresie objętym kontrolą na funkcjonowanie Schroniska wydatkowano ogółem 643.058 

zł, w tym 218.928 zł w 2008 r., 262.575 zł w 2009 r. oraz 161.555 zł  

w I półroczu 2010 r. Środki te, zostały osiągnięte przez Schronisko z tytułu świadczonych 

usług i w pełni zabezpieczały prawidłową opiekę nad zwierzętami. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. podjęcie działań celem wyeliminowania możliwych ucieczek psów oraz zgryzień przez 

zwierzęta agresywne,   

2. przestrzeganie wymogów § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 23 czerwca 2004 r. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią, w terminie 30 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. 

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 Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  
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W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art.62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 

 


