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Wystąpienie pokontrolne 
 

 
Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

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

przeprowadziła kontrolę w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu („Schronisku”)  

w zakresie przestrzegania praw ochrony zwierząt. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 20 

sierpnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 60  

ustawy o NIK, przekazuje Pani Kierownik niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w latach 2009 – 2010 (I półrocze) 

schroniska w badanym zakresie. Podstawą tej oceny jest zapewnienie dobrych warunków 

pobytu zwierząt, sprawowanie systematycznej opieki weterynaryjnej, podejmowanie 

skutecznych działań na rzecz adopcji zwierząt oraz prawidłowe wykorzystanie środków 

finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności schroniska.  

1. Od 2009 r. do czasu kontroli NIK, schronisko prowadzone było przez Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals”, a poprzednio przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Spółka z o.o. w Elblągu. Schronisko było właściwie przygotowane do 

wykonywania zadań, poniewaŜ: 

– 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 zwierząt2 (zwanym dalej 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. Nr 158, poz. 1657. 
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„rozporządzeniem MRiRW z 23 czerwca 2004 r.”), tj. w miejscu oddalonym ok. 300 m  od 

siedzib ludzkich, obiektów uŜyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowo-

handlowych (wymóg wynosi co najmniej 150 m), 

– teren ogrodzony jest siatką ogrodzeniową metalową i płotem z paneli betonowych  

o wysokości dwóch metrów, 

– posiada dobrze wyposaŜony gabinet lekarza weterynarii wraz ze stanowiskiem 

do przeprowadzania zabiegów leczniczych, a takŜe inne niezbędne pomieszczenia 

(m.in. izolatki, chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt, pomieszczenie 

do przygotowania karmy oraz pomieszczenie do przechowywania środków 

dezynfekcyjnych), 

– uzyskało decyzję powiatowego lekarza weterynarii stwierdzającą spełnienie warunków 

do prowadzenia działalności i jest objęte nadzorem weterynaryjnym, 

– w regulaminie organizacyjnym schroniska określono m.in. obowiązek zapewnienia 

zwierzętom właściwych warunków bytowania, przeprowadzanie stałego i okresowego 

wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Elbląga, współdziałanie  

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zwalczaniu wścieklizny i innych zaraźliwych 

chorób zwierzęcych, a takŜe zasady przyjmowania i adopcji zwierząt, 

– opiekę nad zwierzętami w badanym okresie sprawowało przeciętnie 9 pracowników, 

którzy ukończyli szkolenie w zakresie obchodzenia się ze zwierzętami, 

– posiada dostęp do bazy danych zaczipowanych psów i jest wyposaŜone w dwa urządzenia 

umoŜliwiające elektroniczną identyfikację tych zwierząt. 

2. W Schronisku, do którego w latach 2009 – 2010 (I półrocze) przyjęto ogółem 1.024 psy 

(odpowiednio 732 i 292) oraz 427 kotów (314 i 113), zadbano o dobre warunki bytowania 

zwierząt. Stwierdzono bowiem m.in., Ŝe: 

• Pomieszczenia dla psów (boksy zadaszone od 2009 r.) i kotów były czyste, zadbane oraz 

przestronne. Wszystkie psy i koty miały zapewnione miejsca w budach i w boksach oraz 

miejsca do leŜenia na drewnianych podestach. Ponadto w boksach dla kotów znajdowały 

się kuwety z piaskiem, drabinki oraz zestaw zabawek (tj. drapaczki, kółka).  

W pomieszczeniach oraz przy budach zapewniona była swoboda poruszania się, a takŜe 

zapewniono zwierzętom stały dostęp do wody zdatnej do picia. Podkreślenia wymaga, Ŝe 

w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. zwiększyła się o 12 liczba boksów dla psów,   

a w I półroczu 2010 r. o dalsze dwa boksy. W efekcie wzrosła maksymalna liczba zwierząt 

moŜliwa do przebywania w schronisku z ok. 100 do 150 (o 50%).  
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• Do dyspozycji psów były cztery duŜe wybiegi, w tym tzw. bawialnia przeznaczona do 

wyprowadzania psów z boksów oraz dwa wybiegi dla kotów dorosłych i kociąt. 

• Wydzielono miejsca do kwarantanny przyjmowanych zwierząt (cztery boksy dla psów  

i jedna izolatka dla kotów). 

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

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

chronologicznie wszystkie dane wymagane § 6 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z 23 czerwca 

2004 r. m.in. 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 odnośnie przeprowadzonych szczepień, a takŜe datę śmierci z 

podaniem przyczyny. KaŜdemu zwierzęciu przyjętemu do schroniska zakładano teŜ kartę 

ewidencyjną, w której wpisywano m.in. nazwę zwierzęcia, jego opis (płeć, wiek), datę 

przyjęcia, nazwisko i imię osoby przekazującej oraz adaptującej zwierzę, adnotacje lekarza 

weterynarii o stanie zdrowia zwierzęcia (zabiegi, szczepienia).  

4. Zwierzęta przebywające w schronisku miały zapewnioną naleŜytą opiekę weterynaryjną oraz  

poddawane były wymaganym zabiegom weterynaryjnym. I tak: 

• Przeprowadzano zabiegi weterynaryjne polegające na poddawaniu zwierząt 

przyjmowanych do schroniska dezynsekcji, odrobaczaniu oraz odkleszczaniu. Zwierzęta 

szczepiono zgodnie programem szczepień opracowanym przez zatrudnionego  

w schronisku lekarza weterynarii. Szczenięta oraz psy dorosłe szczepiono przeciwko 

nosówce, zakaŜeniom adenowirusowym, zakaźnemu zapaleniu wątroby, parainfluenzie i 

parwowirusowej chorobie psów, a kocięta i koty dorosłe  przeciwko panleukopoenii, 

herpeswirozie i kaliciwirozie. Zabiegi te wpisywano do kart ewidencyjnych 

poszczególnych zwierząt oraz ksiąŜeczek zdrowia zwierząt. 

• W latach 2008-2010 (I półrocze) zaszczepiono przeciwko wściekliźnie odpowiednio 294, 

285 i 202 psy oraz 94, 29 i 34 koty. Prowadzono równieŜ sterylizacje i kastracje zwierząt 

w schronisku, przy czym w 2008 r. zabiegów tych nie przeprowadzono w odniesieniu do 

psów. Wszystkie zabiegi dokumentowano w ksiąŜce 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. 

                                                           
3 Dz. U. Nr 100, poz. 1022 
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5. W latach 2009 – 2010 (I półrocze) w porównaniu do 2008 r. uzyskano poprawę w zakresie 

eutanazji psów (przeprowadzał je lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku) oraz 

śmiertelności zwierząt w schronisku. I tak zmniejszyła się:  

• Liczba psów poddanych eutanazji z 98 w 2008 r. (stanowiło to 15% ogółu przyjętych w tym 

roku do schroniska psów) do 36 w 2009 r. (odpowiednio 4,9%) oraz do 12 w I półroczu  

2010 r. (4,1%). W przypadku kotów, głównie z powodu chorób eutanazji poddano średnio ok. 

9 % ogólnej liczby przyjętych do schroniska. 

• Liczba padnięć psów  ze 144 w 2008 r. (stanowiło to 22 % ich ogółu przyjętych w tym roku 

do schroniska) do 62 w 2009 r. (odpowiednio 8,5%) oraz do 22 w I półroczu 2010 r. (7,5%).  

• Śmiertelność kotów (udział padnięć w ogólnej liczbie przyjętych do schroniska kotów)  

z 47,4% (64 padnięć) do 22% w 2009 r. (69 padnięć) i do 7,5% w I półroczu 2010 r.  

(22 padnięć). Znaczna śmiertelność kotów spowodowana była głównie chorobami, z którymi 

te zwierzęta były przyjmowane do schroniska oraz rozległymi uszkodzeniami 

powypadkowymi tych zwierząt. 

6. Pozytywnie naleŜy ocenić działania na rzecz popularyzacji adopcji zwierząt przebywających  

w schronisku. Polegały one m.in. na zamieszczaniu na stronie internetowej informacji  

o schronisku wraz ze zdjęciami zwierząt przeznaczonymi do adopcji oraz informacji  

o warunkach adopcji, a takŜe na współpracy z lokalnymi elbląskimi mediami w zakresie 

popularyzacji działalności schroniska. W efekcie tych działań, w latach 2009 – 2010  

(I półrocze) adoptowano odpowiednio: 582 i 203 psy (tj. 79% i 69% ogółu przyjętych psów) 

oraz 197 i 63 koty (63% i 56% ogółu przyjętych kotów). W 2008 r. adoptowano ogółem 421 

psów (64% ogółu przyjętych do schroniska) oraz 66 kotów (49%). W okresie prowadzenia 

schroniska przez OTOZ „Animals” zwierzęta adoptowane wydawane były na podstawie 

umowy adaptacyjnej, w której określono m.in. obowiązki nowego właściciela zwierzęcia, a w 

2008 r. osoba adoptująca podpisywała zobowiązanie do otoczenia właściwą opieką 

adoptowanego psa lub kota. 

7. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania środków 

otrzymanych z budŜetu Gminy Miasta Elbląg oraz Stowarzyszenia OTOZ „Animals” na 

prowadzenie schroniska. Na utrzymanie i funkcjonowanie Schroniska wydatkowano w latach 

2008 – 2010 (I półrocze) odpowiednio: 641.492 zł (całość z budŜetu Miasta Elbląg),  

777.776 zł (w tym 550.000 zł stanowiły środki budŜetu Miasta Elbląg oraz 227.776 zł środki 
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OTOZ „Animals”, a takŜe pochodzące z adopcji i darowizn) oraz 381.037 zł (278.900 zł  

z budŜetu Miasta, 102. 137 zł – środki OTOZ „Animals”, z adopcji i darowizn). 

Stosownie do treści art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Kierownik prawo zgłoszenia na 

piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen 

i uwag zawartych w tym wystąpieniu.  

         Z powaŜaniem 

 

 


