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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/100 – Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje 
anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym 
towarzyszących 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Leszek Żywucki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/119/2017 z dnia 29 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  „Mój Dom” 1, Bagienice Małe 45A,  
11 – 700 Mrągowo. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Tomasz Wieleba – właściciel Schroniska2.   

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W latach objętych kontrolą (2015 – 2017 I półrocze) organizacja pracy Schroniska 
zapewniała jego prawidłowe funkcjonowanie. W okresie tym zapewniono 
odpowiednią opiekę weterynaryjną przebywających w nim zwierząt oraz możliwość 
przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych w funkcjonującym na terenie 
Schroniska gabinecie zabiegowym. Ze względu na przyjęty model funkcjonowania 
Schroniska oraz nieprzetrzymywania na jego terenie produktów leczniczych 
weterynaryjnych4, w tym o działaniu odurzającym i psychotropowym, anabolicznym 
i hormonalnym5 nie opracowywano rozwiązań organizacyjnych, które regulowałyby 
kwestie dotyczące nadzoru nad ich przechowywaniem i stosowaniem. Leki te  
w zakresie niezbędnym do przeprowadzania poszczególnych zabiegów 
przywożone były bezpośrednio przez lekarzy weterynarii obsługujących 
Schronisko na podstawie zawartych umów. Ponadto dostęp do produktów 
leczniczych, w tym weterynaryjnych w Schronisku, był skutecznie ograniczony 
jedynie do osób uprawnionych do ich stosowania6. Schronisko dysponowało 
Informacjami o zwierzętach7 w nim przebywających, stosownie do § 6 ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt8. Gromadzone były one w kilku dokumentach, tj. księdze przychodów, 
karcie zwierzęcia i książce leczenia zwierzęcia. 

 

                                                      
1   Dalej: Schronisko. 
2   Dalej: prowadzący Schronisko. 
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna, a w przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria dla tych ocen, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia 
ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4   Dalej: PLW. 
5   Dalej: PL o działaniu odurzającym i hormonalnym. 
6   Którymi byli właściciel Schroniska oraz lekarz weterynarii. 
7  Na potrzeby niniejszej kontroli „informacje o zwierzętach” to informacje o losie zwierząt czyli wszystkie zdarzenia dotyczące 

zwierzęcia od momentu jego przyjęcia do opuszczenia Schroniska (np. przyjęcie, kwarantanna, zabiegi weterynaryjne, 
szczepienia, adopcja, zgon, eutanazja, ucieczka itp.). 

8 Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657, dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja pracy Schroniska 

1.1. Schronisko prowadzone było od 01.07.2003 r. w ramach jednoosobowej 
działalności gospodarczej. W analizowanym okresie obsługiwało ono dziesięć gmin9 
na podstawie zawartych z nimi umów w zakresie „ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom”. W umowach gminy 
zapewniły sobie prawo sprawowania nadzoru nad realizacją umów przez 
prowadzącego Schronisko, a w przypadku niewłaściwej ich realizacji, możliwość 
naliczania kar umownych w wysokości 20% należnego miesięcznego 
wynagrodzenia. W analizowanym okresie gminy nie naliczały kar za jego 
niewłaściwe prowadzenie.  

Do zadań Schroniska wg zawartych umów należało m.in.: 

− wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki psów  
i kotów z terenu poszczególnych gmin, 

− utrzymanie zwierząt (psów i kotów ) oraz właściwe ich traktowanie i odżywianie,  
− zapewnienie wyłapywanym i przetrzymywanym zwierzętom należytej, zgodnej  

z przepisami opieki weterynaryjnej, 
− znakowanie zwierząt, 
− przeprowadzenie sterylizacji i kastracji wszystkich zwierząt przebywających 

w schronisku. 

W umowach określono też zasady wynagrodzenia płaconego miesięcznie 
właścicielowi Schroniska na podstawie miesięcznych zestawień. Wynagrodzenie to 
składało się z następujących opłat, tj.  za złapanie i dowiezienie psa10, złapanie  
i dowiezienie kota11, każdy dzień pobytu psa w schronisku12, każdy dzień pobytu 
kota w schronisku13 oraz tatuowanie/znakowanie (chip)14. Ponadto w skład 
wynagrodzenia za prowadzenie Schroniska wchodziły opłata weterynaryjna15 oraz 
od opłata za utylizację zwłok zwierząt16. 

W oparciu o sporządzane zestawienia poniesionych kosztów właściciel Schroniska 
otrzymywał od gmin środki finansowe na jego funkcjonowanie, które wynosiły 
łącznie: 515,8 tys. zł w 2015 r., 513,5 tys. zł w 2016 r., 242,4 tys. zł  
za pierwsze półrocze 2017 r. 

Zawarte umowy nie zobowiązywały właściciela do opracowania regulaminu 
działalności Schroniska. Właściciel Schroniska podał, że nie opracował regulaminu 
organizacyjnego, ponieważ nie było takiej potrzeby, gdyż osobiście zajmował się 
wszystkimi sprawami formalno–prawnymi związanymi z jego funkcjonowaniem.  

Schronisko objęte było nadzorem weterynaryjnym, a realizację tego nadzoru 
opisano w pkt 2.12 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 3-17, 21-22) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w Schronisku zatrudniano dwie osoby 
na podstawie umowy o pracę. W okresie tym w Schronisku nie pracowali 
wolontariusze. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20) 

                                                      
9 Były to: Gminy miejskie Bartoszyce i Mrągowo, Gmina: Biskupiec (miejsko-wiejska)  oraz wiejskie: Górowo Iławeckie, Kolno, 

Mrągowo, Piecki, Sępopol, Sorkwity i Świętajno. 
10 Opłata kształtowała się od 104 zł (w 2015 r. w Gminie Mrągowo) do 110 zł (w 2017 r. w Gminie Piecki). 
11 Od 104 zł (2015 r. w Gminie Mrągowo) do 110 zł (2017 r.  w Gminie Piecki ). 
12 Od 7,50 zł ( w 2015 r.  w Gminie Mrągowo) do 9,50 zł (w 2017 r. w Gminie Biskupiec). 
13 Od 5 zł ( w 2015 r. Gminie Mrągowo) do 9,50 zł (w 2017 r. w Gminie Biskupiec). 
14 W analizowanym okresie 9 zł za tatuaż, 25 zł za chip.  
15 Od 92,25 zł (2017 r.  w Gminie Piecki) do 100 zł (2015 r. w Gminie Mrągowo) 
16 Od 7,32 zł (2015 r. w Gminie Biskupiec) do 9,50 zł (2017 r.  w Gminie Mrągowo). 
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1.3. – 1.4. W Schronisku nie przetrzymywano PLW o działaniu odurzającym lub 
hormonalnym, co potwierdziły również przeprowadzone w toku kontroli oględziny.   
 
Wg właściciela Schroniska niezbędne PLW, w tym o ww. działaniu, przywozili ze 
sobą lekarze weterynarii obsługujący Schronisko. W dokumentach Schroniska nie 
wskazano osoby lub osób odpowiedzialnych za przechowywanie PLW oraz osób 
uprawnionych do ich pobrania i stosowania, a także osoby lub osób dysponujących 
kluczem do pomieszczenia zabiegowego oraz zasad jego funkcjonowania.  
 
Właściciel Schroniska podał, że  związku z nie przetrzymywaniem na obszarze 
Schroniska PLW o działaniu psychotropowym i hormonalnym, nie było potrzeby 
uregulowania spraw związanych z przetrzymywaniem PLW o takim działaniu oraz 
ustanawiania osób odpowiedzialnych za ich przechowywanie i stosowanie.  

 (dowód: akta kontroli str. 16-17, 21-22) 

Obsługę weterynaryjną zapewniał jeden zakład leczniczy w oparciu o umowę  
o świadczenie usług weterynaryjnych17, wg której lekarze weterynarii zobowiązani 
byli m.in. do: leczenia, profilaktyki (w tym przeprowadzania obowiązkowych 
szczepień profilaktycznych) oraz przeprowadzania zabiegów operacyjnych  
(w tym obowiązkowej sterylizacji i kastracji). Usługi te miały być świadczone dwa 
razy w tygodniu. Wg umowy obowiązującej w latach  2015 – 2016, lekarz weterynarii 
zobowiązany był również do dostarczania na bieżąco PLW do leczenia i profilaktyki 
endo i ektopasożytów. Określono w niej również kwotowo stawki za wykonanie 
poszczególnych usług, w tym m.in. za: eutanazję oraz sterylizację/kastrację psów  
i kotów. W złożonym w trakcie kontroli oświadczeniach, lekarze weterynarii 
obsługujący Schronisko stwierdzili, że osobiście przywozili ze sobą PLW,  
które stosowali w odpowiednich dawkach w zależności od wymaganego zabiegu. 

(dowód: akta kontroli str. 23-29) 

W umowach z zakładami leczniczymi obowiązującymi w latach 2015 – 2017 nie 
wskazano kto będzie odpowiedzialny za dostarczenie i przetrzymywanie PLW,  
w tym o działaniu odurzającym i psychotropowym, anabolicznym i hormonalnym. 
Właściciel Schroniska zobowiązał się do sporządzenia aneksu do obowiązującej  
od 01.01.2017 r. umowy, w której będzie wskazane kto odpowiadał za dostarczenie 
i przetrzymywanie PLW o działaniu psychotropowym i hormonalnym. 

(dowód: akta kontroli str. 21-22)  

W badanym okresie Schronisko zapewniało właściwą opiekę weterynaryjna nad 
przebywającymi w nim zwierzętami, m.in. poprzez zawarcie stosownych umów  
z zakładami leczniczymi. Ze względu na przyjęty model funkcjonowania Schroniska  
oraz nieprzetrzymywania na jego terenie PLW o działaniu odurzającym  
i psychotropowym, anabolicznym i hormonalnym nie było potrzeby opracowywania 
rozwiązań organizacyjnych, które regulowałyby kwestie dotyczące nadzoru nad ich 
przechowywaniem i stosowaniem oraz funkcjonowaniem gabinetu zabiegowego. 
Leki te, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania poszczególnych zabiegów, 
przywożone były bezpośrednio przez lekarzy weterynarii obsługujących Schronisko. 
W umowach o świadczenie opieki weterynaryjnej nie uregulowano jednak kwestii 
dotyczących dostarczania PLW do Schroniska, a także przechowywania leków 
wykorzystywanych przy leczeniu zwierząt.  

                                                      
17 Jeden zakład leczniczy w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r., a drugi w okresie od 01.01.2017 r.  
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2. Przechowywanie oraz wykorzystywanie w działalności 
Schroniska produktów zawierających substancje anaboliczne, 
hormonalne, odurzające i psychotropowe. 

2.1. W trakcie przeprowadzonych w Schronisku przez kontrolera NIK oględzin 
ustalono, m.in. że: 
• W Schronisku zorganizowano 74 boksy dla przetrzymywania psów, w tym dwa 

dla psów chorych i sześć  (w wyodrębnionej części) dla psów przechodzących 
kwarantannę. Dla przetrzymywania kotów zorganizowano cztery boksy, w tym  
w jednym z budynków (w części zamkniętej) wyodrębniono jeden boks dla 
kotów przechodzących kwarantannę. W Schronisku utworzono też 24 wybiegi 
dla psów oraz w oddzielnym budynku, gabinet zabiegowy. Gabinet ten był 
wyposażony w stół do zabiegów o wymiarach ok. 120/70 cm, lampę zabiegową, 
basen do kąpieli psów o wymiarach ok. 120/60cm, dwie szafki na PLW (jedna 
zamykana na klucz) o wymiarach 170/60 cm i dwie klatki do umieszczania 
zwierząt po przeprowadzonych zabiegach o wymiarach 160/80 cm18.  

• W dniu oględzin przebywało w nim 164 psów i 12 kotów. W niezabudowanych 
(luźno usytuowanych) boksach ustawiono budy w ilości odpowiadającej 
przetrzymywanych tam zwierząt, a w boksach w zabudowie murowanej, 
wyodrębniono zadaszone pomieszczenie z otworami  posiadającymi wejście dla 
psów. W boksach znajdowało się od 2 do 3 psów. 

• W gabinecie zabiegowym w zamkniętej szafie (do której klucz posiadał 
właściciel Schroniska) znajdowało się 13 rodzajów leków, w tym m.in. 
przeciwko: pchłom i kleszczom19, odrobaczaniu20, grzybicy21, biegunce22, 
przeciwbólowe23, odkażające24, antybiotyk25, na wzmocnienie organizmu26 oraz  
bandaż w sprayu27. 

(dowód: akta kontroli str. 31) 

2.2. W toku oględzin przeprowadzonych w Schronisku, nie stwierdzono 
przechowywania w nim leków podanych w wykazie środków odurzających i wykazie 
substancji psychotropowych ujętych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii28.  

(dowód: akta kontroli str. 31) 

2.3. Liczba zwierząt przyjętych w okresie objętym kontrolą i przetrzymywanych 
w  Schronisku (wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. i 2016 r. oraz 30 czerwca  
2017 r.), a także wskaźnik śmiertelności przedstawiały się następująco: 

− stan zwierząt wynosił odpowiednio: 196, 199 i 216.  
− liczba przyjętych zwierząt kształtowała się następująco: 180, 199 i 73.  
− wskaźnik śmiertelności29 wynosił: 13,2%, 13,7% oraz 5,1%. 

(dowód: akta kontroli str. 32-35) 

2.4. Na podstawie analizy dokumentacji 30 psów ustalono, że w okresie objętym 
kontrolą w Schronisku prowadzono księgę przychodów, w której odnotowywano 

                                                      
18 W dniu oględzin w każdej przybywał pies po przebytym zabiegu. 
19 Flewox 20 ampułek, Imizol jedno opakowanie szklane. 
20 Pyrantel – 3 sztuki, Cesten – 4 pigułki, Cestal – 20 pigułek, Synolux – 20 pigułek. 
21 Fungiderm – jenda sztuka. 
22 Diarsanyl – jedno opakowanie, Carbodiar – jedno opakowanie. 
23 Bioventalgin – jedno opakowanie. 
24 Solutio Iodi Spirituosa – jedno opakowanie szklane . 
25 Betamox –  jedno opakowanie, 
26 Baxter – 14 opakowań plastikowych. 
27 Alu spray – jedna sztuka, Fatroximin – jedna sztuka,  
28 Dz. U. z 2017 r. poz. 783 
29Wyliczony jako iloraz sumy liczby zwierząt poddanych eutanazji i padłych do sumy zwierząt wg stanu na dzień 1 stycznia 

danego roku i przyjętych do Schroniska w jego trakcie. 
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datę przyjęcia zwierzęcia, gminę z terenu której pochodziło zwierzę,  
jego numer identyfikacyjny30 i płeć zwierzęcia, informację o rozpoznanych 
chorobach oraz zastosowanych lekach podczas leczenia. Każde przyjęcie 
zwierzęcia potwierdzane było podpisem właściciela schroniska. Ponadto dla 
każdego psa zakładana była karta zwierzęcia, w której odnotowywano nr ID, nazwę 
zwierzęcia, nr tatuażu, nr boksu, płeć, wiek, opis zwierzęcia, datę przyjęcia, gminę  
z terenu której pochodziło zwierzę oraz datę szczepienia. Jednocześnie prowadzona 
była książka leczenia zwierzęcia, w której odnotowywano informacje  
o przeprowadzonych zabiegach leczniczych i szczepieniach oraz kastracjach lub 
sterylizacjach, a także eutanazjach31. Oryginały książek leczenia  znajdowały się  
w schronisku, a kopie u lekarza weterynarii przeprowadzającego zabiegi. 
Schronisko dysponowało również umowami adopcyjnymi oraz sporządzało co 
miesiąc sprawozdania do gmin z którymi miało podpisane umowy.  
W sprawozdaniach tych wykazywało m.in.: datę kastracji lub sterylizacji, 
przeprowadzone eutanazje, informacje o adopcji lub padnięciu zwierzęcia. 

 (dowód: akta kontroli str. 34-41, 148)  

Schronisko dysponowało wszystkimi danymi dotyczącymi losu zwierzęcia 
określonymi w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych. Jednak dane te nie wynikały z jednolitego wykazu określonego  
w tym rozporządzeniu określonego w § 6 ust. 1 tego rozporządzenia. Gromadzone 
były natomiast w kilku dokumentach, tj. księdze przychodów, karcie zwierzęcia, 
książeczce zdrowia zwierzęcia, książce leczenia zwierzęcia. Właściciel Schroniska 
zobowiązał się do rozważenia wprowadzenia jednolitego wykazu, o którym mowa  
w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych 

(dowód: akta kontroli str. 34-45, 148)  

2.5. Decyzję o eutanazji zwierząt, na podstawie stanu ich zdrowia, podejmowali 
lekarze weterynarii., podając we wszystkich przypadkach przyczynę podjęcia takiej 
decyzji. Jak wyjaśnił prowadzący Schronisko, w przypadku sterylizacji i kastracji 
decyzje o ich przeprowadzeniu, podejmował osobiście, w oparciu o obowiązujące 
gminne programy opieki nad zwierzętami32. 
W książce leczenia zwierzęcia znajdującej się w Schronisku, odnotowywano nazwę 
leku zastosowanego do zabiegu eutanazji oraz jego dawkę, a także ID zwierzęcia, 
jego gatunek i Gminę z terenu której zwierzę pochodziło. Podobnie było  
w  przypadku zastosowanych leków przy sterylizacji i kastracji zwierząt.  

W latach 2015 – 2017 (I półrocze) przeprowadzono 56 eutanazji (24 w 2015 r.,  
31 w 2016 r. oraz jedną w I półroczu 2017 r. Ponadto w okresie tym 
przeprowadzono eutanazje 17 ślepych miotów (osiem33 w 2015 r., siedem34  
w 2016r. i dwie35 w I połowie 2017r.).  Przeprowadzono również 57 sterylizacji  
i kastracji36,  w tym 6 w 2015 r., 27 w 2016 r. oraz 24 w I połowie 2017 r.  
Z porównania dokumentacji Schroniska i dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej37 
wynika, że lekarz weterynarii błędnie wykazał przeprowadzoną  liczbę eutanazji oraz 
kastracji i sterylizacji38. 

                                                      
30 Dalej: ID. 
31 Wpisywano m.in. rodzaj zabiegu oraz nazwę i dawkę leku. 
32 Ogółem obowiązywało 30 takich programów. Były one opracowywane przez poszczególne Gminy na kolejne lata 

kalendarzowe.   
33 Liczących łącznie 34 sztuki zwierząt.   
34 Liczących łącznie 21 sztuk.   
35 Liczących łącznie 6 sztuk.   
36 W miesiącach luty – marzec oraz wrzesień 2015 r. i 2016 r. oraz luty-marzec 2017 r. 
37 Otrzymanej w ramach informacji od lekarza weterymnarii. 
38 Wykazał siedem eutanazji zwierząt, z których dwa przebywały w trakcie kontroli w Schronisku, jedno padło wcześniej, jedno 
było z terenu nie obsługiwanego przez Schronisko, trzy nie były w ewidencji ID Schroniska. Ponadto nie wykazał czterech 
eutanazji przeprowadzonych w tym czasie. Nie wykazał również 18 zabiegów kastracji i sterylizacji przeprowadzonych  
w Schronisku w tym czasie.  
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Do eutanazji w latach 2015 – 2016 używano za każdym razem leków o nazwie 
Bioketan oraz Morbital. Natomiast w pierwszej połowie 2017 r. – Morbital.  
Przy kastracji i sterylizacji w latach 2015 – 2016 stosowano Atropinę, Dexdomitor, 
Bioketan, Relanium, Biovetalgin, Betamox, Tramal, Tolfedine, Xostamox, 
Cyclonaminę, Morphasol. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29,  34-35, 46-87)  

2.6. W okresie objętym kontrolą w Schronisku w 15 przypadkach zastosowano 
leczenie hormonalne, w tym: jedno w 2015 r., cztery w 2016 r. oraz 10 w I połowie 
2017 r. Leczenie dotyczyło: świerzbu, zapalenia skóry i zapalenia jelit. Decyzję  
o zastosowaniu leków podejmował lekarz weterynarii. Leczenie dokumentowane 
było w książce leczenia zwierzęcia. W 14 przypadkach zastosowano lek o nazwie 
Rapidexon. W jednym przypadku Dexafort. W analizowanym okresie nie leczono 
anabolikami. 

 (dowód: akta kontroli str. 88-89, 139-140)  

2.7.  W badanym okresie dostęp do PLW mieli jedynie właściciel Schroniska oraz 
lekarze weterynarii . W wyjaśnieniach właściciel Schroniska podał, że osobiście 
podawał PLW zwierzętom znajdującym się w Schronisku, w przypadku np.  
ich odpchlenia i odrobaczania. Jednocześnie wskazał, że zatrudnione przez niego 
osoby nie są upoważnione do stosowania żadnych PLW. 

 (dowód: akta kontroli str. 21-22) 

2.8. Schronisko posiadało ważną umowę zawartą w dniu 27 lutego 2013 r.  
na transport i unieszkodliwianie zwłok uśpionych i padłych zwierząt. Z analizy 
dokumentacji Schroniska wynika, że w badanym okresie do utylizacji przekazano 
ogółem 192 sztuk zwłok zwierząt, o łącznej masie 3.084 kg, w tym wszystkie 
zwierzęta poddane eutanazji oraz padłe, a także przywiezione do Schroniska zwłoki 
padłych zwierząt (m.in. na skutek wypadków drogowych). Dotyczyło to 67 sztuk 
(1.121 kg) w 2015 r., 102 sztuki (1.579 kg) w 2016 r. oraz 23 sztuk (384 kg)  
w I półroczu 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 89-116) 

2.9.  W analizowanym okresie, jak wyjaśnił prowadzący Schronisko, osobiście 
podejmował decyzję o usypianiu ślepych miotów, w myśl obowiązujących 
„Programów opieki nad zwierzętami”. Natomiast zabiegi przeprowadzał lekarz 
weterynarii. W dokumentacji Schroniska odnotowywano: datę przeprowadzenia 
zabiegu, nazwę zastosowanego leku oraz jego dawkę. Wszystkie ślepe mioty 
usypiano w pierwszym lub drugim dniu życia. Liczbę uśpionych tzw. ślepych miotów 
wskazano w pkt. 2.5 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 89, 111-116) 
2.10. Z analizy dokumentacji leczenia 25 zwierząt (po 5 poddanych eutanazji, 
kastracji, sterylizacji, premedykacji oraz leczeniu hormonalnemu lub anabolicznemu) 
wynika, że odnotowywano w niej m.in.: datę przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, 
datę i przyczynę jego opuszczenia (np. adopcja, eutanazja), rodzaj wykonanych 
zabiegów (eutanazja, kastracja, sterylizacja, premedykacja, leczenie hormonalne), 
ID zwierzęcia, gatunek, wiek zwierzęcia, stan zdrowia w chwili zabiegu lub 
rozpoczęcia leczenia oraz użyte do zabiegu PLW, w tym o działaniu odurzającym 
lub hormonalnym – jeżeli były używane. O potrzebie przeprowadzenia zabiegów 
decydował lekarz weterynarii, a ich przeprowadzenie potwierdzał w prowadzonej 
dokumentacji39. Wg oświadczeń lekarzy weterynarii, przyczyną podjęcia decyzji  
o wykonaniu eutanazji  były choroby nie rokujące nadziei na wyzdrowienie zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 117-138) 

                                                                                                                                       
 
39 Wykazując m.in. lek i jego dawkę. 
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W dokumentacji Schroniska, w tym m.in. książkach leczenia zwierząt, nie 
dokumentowano wagi zwierząt. W wyjaśnieniach właściciel podał, że uważał, że nie 
jest to potrzebne do prowadzenia Schroniska, ponieważ stawka za utrzymanie 
zwierząt nie jest uzależniona od wagi. Zobowiązał się rozważyć wpisywanie jej 
do dokumentacji Schroniska. 

 (dowód: akta kontroli str. 139-140) 

2.11. W okresie objętym kontrolą, Schronisko oddało do adopcji łącznie 300 
zwierząt, w tym: 120 w 2015 r., 126 w 2016 r. i 54 w 2017 r. (do 30 czerwca).  
W oparciu o analizę 30 umów40 adopcyjnych oraz dokumentacji tych zwierząt, w tym  
15 psów i 15 kotów ustalono że zawarte umowy umożliwiały zidentyfikowanie 
przekazanych zwierząt oraz osób adoptujących, a także potwierdzały one 
przeprowadzone wobec zwierzęcia zabiegi lecznicze. Ponadto w umowach tych 
ujęto m.in.: daty ich zawarcia, dane osób adoptujących z adresem i numerem 
dowodu osobistego, dane zwierzęcia, w tym imię, nr rejestru (karty), rasę, płeć oraz 
zobowiązania osób adoptujących do prawidłowego traktowania zwierzęcia.  
Do umów załączano książeczki zdrowia zwierzęcia, w których wykazywano 
wszystkie szczepienia oraz przeprowadzone. W każdej ze zbadanych umów 
Schronisko zastrzegło sobie prawo do przeprowadzania inspekcji w nowym miejscu 
pobytu zwierzęcia oraz zabrania go z powrotem w razie stwierdzenia 
nieodpowiednich warunków jego bytowania. 

(dowód: akta kontroli str.141-149 ) 

2.12. W okresie objętym kontrolą Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła  
w Schronisku 15 kontroli41, w tym: pięć42 w 2015 r., siedem43  w 2016 r. oraz trzy44  
w I połowie 2017 r.  Kontrole obejmowały  m.in. wymagania dotyczące infrastruktury, 
dokumentacji, opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz spełniania wymagań w zakresie 
utrzymania zwierząt. Natomiast kontrolami doraźnymi objęto pomieszczenia 
chroniące przed zimnem i wilgocią oraz zapewnienia pokarmu i wody w dni wolne 
od pracy. W wyniku przeprowadzonych kontroli działalność Schroniska oceniana 
była pozytywnie, wskazywano jednak na potrzeby dokonywania drobnych napraw 
oraz zwiększenia dawki pokarmowej niektórych psów. Kontrole sprawdzające 
potwierdzały realizację zaleceń pokontrolnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 150)  

W Schronisku zapewniono możliwość przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych  
w funkcjonującym na jego terenie gabinecie zabiegowym. Prawidłowo 
zabezpieczano leki do bieżącego stosowania, ponieważ przetrzymywano je  
w zamykanej szafie w pomieszczeniu zabiegowym, a dostąp do nich mieli jedynie 
lekarze weterynarii  oraz właściciel Schroniska. Prowadzono też dokumentację 
przebywających w Schronisku zwierząt, umożliwiającą uzyskanie informacji o ich 
losach od dnia przyjęcia do dnia opuszczenia Schroniska. Jednak dane te nie 
wynikały z jednolitego wykazu określonego w rozporządzeniu w sprawie 
szczegółowych wymagań weterynaryjnych. W dokumentacji odnotowywano też 
przebyte choroby, zastosowane do ich leczenia leki, przeprowadzone zabiegi oraz 
podane szczepienia. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
40 Po 10 umów z każdego roku objętego kontrolą. 
41W tym: trzy sprawdzające oraz dwie doraźne. 
42W tym: dwie sprawdzające. 
43W tym: jedna sprawdzająca. 
44W tym: dwie doraźne.  

Ocena cząstkowa 
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli45, 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni  
od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Olsztynie. 

 

Olsztyn, dnia 22 listopada 2017 r. 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Zyśk Leszek Żywucki 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

 
 

                                                      
45 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


