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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/193 – Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 83475 z dnia 14 listopada 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

2. Jolanta Jankowska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 83488 
z dnia 27 listopada 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str.3) 

Jednostka 

kontrolowana 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie k. Jarocina, 63-200 Jarocin 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Agnieszka Kostka, Kierownik Schroniska 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
spełnianie przez podmiot prowadzący Schronisko wymogów formalnych w tym 
zakresie dotyczących decyzji i zezwoleń umożliwiających prowadzenie działalności, 
prowadzenie ewidencji zwierząt oraz wykorzystanie środków publicznych w latach 
2011 – 2012. NIK negatywnie ocenia natomiast warunki bytowania zwierząt oraz 
działania w postaci tzw. „adopcji psów”, polegające na przekazaniu 40 z nich 
podmiotom zewnętrznym, z naruszeniem obowiązujących zasad w zakresie 
zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwa i opieki. 

 

Pozytywną ocenę uzasadnia przede wszystkim prawidłowe prowadzenie 
dokumentacji Schroniska oraz zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków 
publicznych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły okresowego prowadzenia 
Schroniska bez wymaganego porozumienia  w tym zakresie z Gminą Jarocin.    
Na negatywną ocenę warunków bytowania zwierząt złożyły się w szczególności 
odstępstwa od wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, 
nieprawidłowa realizacja postanowień umowy w tym zakresie, zawartej z Gminą 
Jarocin oraz działania świadczące o prowadzeniu „fikcyjnej adopcji” zwierząt. 
 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Spełnianie przez podmiot prowadzący Schronisko 
wymogów formalnych, dotyczących decyzji  
i zezwoleń umożliwiających rozpoczęcie działalności 
w tym zakresie. 

1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie k/Jarocina (Schronisko) 
zarządzane jest przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział  
w Jarocinie (TOZ). Formą prawną TOZ jest stowarzyszenie. TOZ posiada 
status organizacji pożytku publicznego.  

TOZ, oprócz prowadzenia Schroniska, zajmował się także wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone było 
na podstawie uchwały Rady Gminy w Jarocinie z dnia 27 marca 2012 r.  
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarocin w 2012 r.”. 

[dowód: akta kontroli str. 7-18] 

2. TOZ, zarządzający Schroniskiem od dnia 1 stycznia 2003 r.  znajduje się w 
rejestrze podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Jarocinie pod numerem identyfikacyjnym PL30068601. 

[dowód: akta kontroli str. 151] 

3. W kontrolowanym okresie, TOZ prowadził Schronisko na podstawie 
następujących umów zawartych z Gminą Jarocin: 

- z dnia 12 stycznia 2011 r. na realizację zadania publicznego, 
polegającego na adaptacji, prowadzeniu i obsłudze schroniska dla 
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jarocin, z terminem wykonania 
zadania w okresie od 12 stycznia do 30 czerwca 2011 r. oraz dotacją na 
jego realizację, w kwocie 125 tys. zł, 

- z dnia 1 lipca 2011 r. na realizację zadania publicznego, polegającego na 
adaptacji, prowadzeniu i obsłudze schroniska dla bezdomnych zwierząt  
z terenu gminy Jarocin, z terminem wykonania zadania w okresie od 1 do 
31 lipca 2011 r. oraz dotacją na jego wykonanie,  w kwocie 20 tys. zł,  

- z dnia 21 września 2011 r., na realizację zadania publicznego, 
polegającego na adaptacji, prowadzeniu i obsłudze schroniska dla 
bezdomnych zwierząt z terenu gmin: Jarocin, Żerków, Jaraczewo, Pępowo 
i Pogorzela, z terminem wykonania zadania w okresie od 21 września do 
31 grudnia 2011 r. oraz dotacją na jego wykonanie w kwocie 105 tys. zł 
(możliwość korzystania z usług Schroniska przez gminy: Pogorzela, 
Jaraczewo, Pępowo i Żerków wynikała z porozumień w tej sprawie 
zawartych prze Gminę Jarocin), 

- z dnia 18 stycznia 2012 r. na realizację zadania publicznego, 
polegającego na adaptacji, prowadzeniu i obsłudze schroniska dla 
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jarocin, z terminem realizacji 
zadania w okresie od 18 stycznia do 31 marca 2012 r. oraz dotacją  
w kwocie 50 tys. zł, 

- z dnia 29 marca 2012 r. na realizację zadania publicznego, polegającego 
na adaptacji, prowadzeniu i obsłudze schroniska dla bezdomnych zwierząt 
z terenu gmin: Jarocin, Żerków, Jaraczewo, Pępowo i Pogorzela,  
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z terminem realizacji zadania w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 
r. oraz dotacją w kwocie 70 tys. zł,  

- z dnia 29 czerwca 2012 r. na realizację zadania publicznego, 
polegającego na adaptacji, prowadzeniu i obsłudze schroniska dla 
bezdomnych zwierząt z terenu gmin: Jarocin, Żerków, Jaraczewo, Pępowo 
i Pogorzela z terminem realizacji zadania w okresie od 1 lipca do 30 
września 2012 r. oraz dotacją w kwocie 63 tys. zł,  

-  z dnia 28 września 2012 r. na realizację zadania publicznego, 
polegającego na adaptacji, prowadzeniu i obsłudze schroniska dla 
bezdomnych zwierząt z terenu gmin: Jarocin, Żerków, Jaraczewo, Pępowo 
i Pogorzela z terminem realizacji zadania w okresie od 1 października do 
31 grudnia 2012 r. oraz dotacją na jego wykonanie, w kwocie 72,6 tys. zł. 

W ww. umowach, TOZ zobowiązany został m. in. do prowadzenia 
wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej 
środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie  z zasadami 
wynikającymi z ustawy o rachunkowości, sporządzenia sprawozdania 
końcowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania oraz 
wykorzystania przyznanych środków finansowych w terminie 15 dni od dnia 
zakończenia realizacji zadania.  
W ofertach realizacji zadania publicznego, stanowiących załączniki do umów 
m. in. zapisano, że realizacja zadania polegać będzie na: wyżywieniu 
zwierząt przebywających w schronisku, zapewnieniu kompleksowej opieki 
weterynaryjnej zwierzętom, prowadzeniu ewidencji zwierząt, rozbudowie  
i adaptacji pomieszczeń do wymogów przebywania zwierząt oraz 
zapewnieniu im właściwych warunków sanitarnych. 

[dowód: akta kontroli str. 19-149] 
Burmistrz Gminy Jarocin potwierdził prawidłową realizację przez TOZ zadania 
publicznego określonego w umowach, a także złożenie w terminie i przyjęcie 
przez Gminę Jarocin bez zastrzeżeń, następujących sprawozdań z realizacji 
tego zadania: 
- za okres od 12 stycznia do 30 czerwca 2011 r., 
- za okres od 1 do 31 lipca 2011 r., 
- za okres od 21 września do 31 grudnia 2011 r., 
- za okres od 18 stycznia do 31 marca 2012 r., 
- za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r., 
- za okres od 1 lipca do 30 września 2012 r. 

[dowód: akta kontroli str. 240-245] 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W okresie od 1 sierpnia do 20 września 2011 r., TOZ prowadził Schronisko bez 
umowy w tym zakresie, zawartej z Gminą Jarocin. Działanie to było niezgodne  
z postanowieniami art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt2.  

[dowód: akta kontroli str. 19-149 i 240-245] 

 

                                                      
2 DzU z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm..  

Ustalone 
nieprawidłowości 

,  
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości3 
działalność TOZ w zbadanym zakresie. 

 

2.  Stan techniczny i sanitarny schroniska oraz 
zapewnienie właściwych warunków bytowania 
zwierząt. 

2.1.  Stan techniczny i sanitarny schroniska. 

Teren Schroniska obejmujący 16 wybiegów i podwórko, był ogrodzony w sposób 
zapobiegający przedostaniu się zwierząt na zewnątrz. Teren ten nie był natomiast 
utwardzony. Brak warstwy osączającej nie zabezpieczał go przed rozmiękaniem  
i zastoinami wody opadowej. 
W Schronisku wyodrębnione zostały pomieszczenia przeznaczone do:  
- wykonywania zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych oraz przechowywania 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 
- izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, 
- kwarantanny zwierząt, 
- utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobnych dla szczeniąt i małych kotów, 
- przechowywania karmy, przy czym karma przechowywana była także w innych 
pomieszczeniach, 
- separacji zwierząt agresywnych, 
- kuchni, wyposażonej m. in. w zlewozmywak, zmywarkę do naczyń i szafki 
kuchenne, w których zgromadzone zostały środki czystości (3 szt. Domestosa  
i 1 szt. Vetosept). 
W pomieszczeniu z karmą dla zwierząt znajdowała się zamrażarka, w której  
zgromadzone zostały zwłoki.  
W Schronisku nie zostały wyodrębnione pomieszczenia przeznaczone na 
przechowywanie środków dezynfekcyjnych oraz na wydawanie zwierząt. 
Pomieszczenia i kojce dla zwierząt były oddzielone przegrodami, 
uniemożliwiającymi wzajemny kontakt lub ucieczkę. 
Wybiegi dla psów i woliera dla kotów pozwalały na realizację zachowań właściwych 
dla gatunku. 

[dowód: akta kontroli str. 406-440] 

2.2.  Warunki bytowania zwierząt w schronisku. 

Zwierzęta przebywały w kojcach i pomieszczeniach, zapewniających swobodne 
poruszanie. Każdy pies miał do dyspozycji legowisko i stały dostęp do wody zdatnej 
do picia. Psy na wybiegach i w kojcach nie były stłoczone, a kojce nie były 
przepełnione.  
Każdy pies przebywający w Schronisku miał swoją budę. Niektóre budy, 
zlokalizowane na wybiegach, ustawione zostały bezpośrednio na gruncie (brak 
podestów). W kojcach wewnętrznych i zewnętrznych znajdowało się podłoże 
betonowe lub betonowo-drewniane. We wszystkich pomieszczeniach 
przeznaczonych dla zwierząt dominował intensywny zapach moczu. 
Zwierzętom w Schronisku zapewniono ochronę przed zimnem, upałami i opadami 
oraz osłonę od wiatru. W większości pomieszczeń i kojców zapewniony został 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
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dostęp do światła dziennego. Zwierzęta miały swobodny i kontrolowany dostęp do 
wybiegów. 
W czasie oględzin (godz. 8.30) pomieszczenia i kojce były sprzątane (usuwano 
odchody, resztki karmy i inne odpady).  Na czterech wybiegach zalegały stare, 
spleśniałe odchody psów. Na jednym z tych wybiegów znajdowała się także sporych 
rozmiarów pryzma usypana z psich odchodów, usuniętych z kojców i pozostałych 
wybiegów. Z wyjaśnień kierownik Schroniska wynikało, że odchody te pozostają na 
tym wybiegu od zeszłego roku, a Schronisko, pomimo podejmowanych działań nie 
znalazło na nie odbiorcy. W trakcie kontroli NIK odchody te zostały usunięte z terenu 
Schroniska. 
Niektóre kojce wysypane zostały trocinami (których zapas zgromadzony był  
w Schronisku). Ściółka ze słomy w większości bud była sucha i czysta (zapas – 
jeden balot).  
Z ewidencji dezynfekcji, przeprowadzanych w schronisku wynikało, że w 2011 r. 
dezynfekcja kojców miała miejsce 4 razy w styczniu, dwa razy w czerwcu i dwa razy 
we wrześniu, przy użyciu środków Bioval,  Virkon S oraz Incidur Spray, a w 2012 r. 
jeden raz w styczniu, dwa razy w kwietniu, jeden raz w maju, jeden raz w czerwcu, 
trzy razy we wrześniu, jeden raz w październiku i dwa razy  w listopadzie, przy 
użyciu środków Virkon S. Deratyzacja miała miejsce dwukrotnie w 2011 r.  
(w kwietniu i we wrześniu) oraz w maju 2012 r.  
W Schronisku nie opracowano w formie pisemnej regulaminu karmienia zwierząt.  
Z wyjaśnień złożonych przez kierownik wynikało, że dorosłe psy i koty karmione były 
jeden raz dziennie (w ilości wystarczającej). Każde zwierzę ma „swoją” miskę. 
Zwierzętom zapewniono różnorodność karmy (sucha karma, konserwy mięsne, 
odżywki). Szczenięta i zwierzęta chore karmione są częściej niż raz dziennie.  
W Schronisku były warunki do przygotowania zwierzętom karmy gotowanej. W dniu 
oględzin przygotowywana była gotowana kasza dla kotów.  
Opiekę nad zwierzętami sprawowały cztery osoby zatrudnione przez TOZ, na 
podstawie umów zleceń. I tak: Pani Agnieszce Kostka – powierzone zostały 
obowiązki kierownik schroniska dla zwierząt w Radlinie, a Pani Małgorzacie 
Kaczmarek oraz Panom Marianowi Andrzejczakowi i Maciejowi Troiskiemu 
obowiązki opieki nad zwierzętami. Za wyjątkiem Pana Macieja Troińskiego – 
inżyniera zootechnika, pozostałe osoby posiadały wykształcenie średnie, zawodowe 
i podstawowe. 
Pracownicy obecni byli w Schronisku w godzinach otwarcia, tj. od poniedziałku do 
piątku, od 7 do 13 oraz w soboty w godz. od 7 do 11. Kierownik Schroniska 
wyjaśniła, że w dni świąteczne opieka, nad zwierzętami sprawowana jest przez  
4 godziny.  
Czynności na rzecz zwierząt, wykonywali także wolontariusze (28), na podstawie 
porozumienia o współpracy oraz regulaminu wolontariatu. Z regulaminu tego 
wynikało, że zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na: 
czesaniu wyznaczonych psów i kotów, sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt, myciu 
naczyń dla zwierząt, pomocy  w różnych pracach porządkowych oraz w robieniu 
zdjęć zwierząt do galerii internetowej. W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r., 
wolontariusze przepracowali w Schronisku 1926 godzin.  
W Schronisku przeprowadzono sterylizację wszystkich suk i kotek, a także 
oznakowanie zwierząt numerem identyfikacyjnym. 

[dowód: akta kontroli str. 406-440] 

2.3.  Opieka weterynaryjna. 

W Schronisku nie zatrudniono lekarza weterynarii. Zwierzętom zapewniono opiekę 
weterynaryjną poprzez zlecenie usług w tym zakresie. W ramach opieki 
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weterynaryjnej (obecność lekarza weterynarii minimum co drugi dzień) prowadzona 
była kontrola stanu zdrowia zwierząt. Fakt przeprowadzania tej kontroli był 
dokumentowany w książeczkach zdrowia oraz w miesięcznych kartach 
informacyjnych wizyt. Zawarte w tych dokumentach informacje dotyczyły 
wykonanych zabiegów, zastosowanych leków i działań  profilaktycznych oraz opisu 
wywiadu – badań. 

Prowadzona profilaktyka zdrowotna zwierząt polegała na zwalczaniu pasożytów 
wewnętrznych i zewnętrznych. Na podstawie dostępnej dokumentacji nie jest 
możliwe określenie częstotliwości tych zabiegów. 
W Schronisku prowadzone było leczenie zwierząt. Fakt leczenia odnotowywany był 
w kartach informacyjnych wizyt, przechowywanych w Schronisku oraz  
w dokumentacji elektronicznej, prowadzonej przez lekarza weterynarii. 
Psy i koty były zaszczepione  przeciwko wściekliźnie. Fakt ten udokumentowany 
został w książeczkach zdrowia zwierząt. 
W kontrolowanym okresie wystąpiło siedem przypadków konieczności uśmiercenia 
zwierząt w celu zakończenia ich cierpienia. Odbyło się to na podstawie orzeczenia 
lekarza weterynarii, które miało formę adnotacji w karcie informacyjnej wizyty.  
W toku oględzin nie porównano liczby eutanazji z dokumentacją odbioru zwłok do 
utylizacji (brak było takiej dokumentacji w Schronisku). W dniu 22 stycznia 2009 r., 
Schronisko zawarło umowę z Saria Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział  
w Starym Tarnowie na świadczenie usług w zakresie zbiórki, transportu i utylizacji 
zwłok zwierząt padłych, aneksowaną w dniu 27 kwietnia 2011 r. Koszt zbiórki  
i utylizacji tych odpadów określony został na 400 zł za tonę plus 8% VAT. 
W Schronisku prowadzona była książka kontroli weterynaryjnej. W kontrolowanym 
okresie w książce tej odnotowane zostały następujące wpisy:  
- 30 marca 2012 r. – wizytacja schroniska – brak książki leczenia zwierząt (wpis  
w protokole kontroli PIW w Jarocinie), 
- 7 maja 2012 r. – kontrola schroniska – raport 1/2012 protokół kontroli – książka 
leczenia w formie elektronicznej, 
- 30 sierpnia 2012 r. – kontrola schroniska – protokół – książka leczenia w formie 
papierowej, 
- 20 września 2012 r. – wizytacja schroniska – sprawdzenie dokumentacji : książka 
leczenia, przychód i rozchód zwierząt – dokumentacja prowadzona na bieżąco, 
- 24 października 2012 r. – kontrola schroniska – dokumentacja stanu zdrowia 
zwierząt, książka leczenia wg protokołu kontroli. W protokole z tej kontroli, lekarz 
weterynarii m. in. stwierdził: „W dniu 24.10.2012 r. kontrolujący wizytował schronisko 
w Radlinie. Dokonano oględzin pomieszczeń dla psów – stwierdzając 172 psy na 
stanie, 1 szt na kwarantannie, w pomieszczeniach stwierdzono 19 kotów. 
Maksymalna obsada to 200 psów (103 boksy/9 wybiegów) oraz 30 kotów (3 boksy/1 
wybieg). Rejestry zwierząt prowadzone na bieżąco, dla zwierząt przebywających na 
kwarantannie prowadzony jest ten sam rejestr. Warunki utrzymywania zwierząt – 
bez uwag, żywienie karmą stałą suchą, dostęp do wody jest swobodny, pojenie 
odbywa się w miskach w kojcach (dla każdego, zwierzęcia przeznaczona 1 miska). 
Psy i koty są szczepione przeciwko wściekliźnie – po zakończeniu kwarantanny oraz 
znakowane poprzez „chipowanie”. Schronisko ma podpisaną umowę na odbiór 
padliny z firmą „Saria”, zwłoki przetrzymywane są w dużej lodówce. W ciągu 
ubiegłego roku dokonano 7 eutanazji (5 psów + 2 koty) a padło 37 zwierząt – 33 psy 
i 4 koty. Schronisko posiada wystarczającą ilość pomieszczeń dla prowadzenia 
działalności – zgodnie z Rozp. MRiRW z 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt 
(Dz.U.2004.158.1657). W 2011 r. wydano do adopcji 136 psów oraz 13 kotów. 
Liczba zwierząt poddanych sterylizacji – to 62 psy i 13 kotów. Książka leczenia 
zwierząt – karty-wydruki tej książki wpinane są chronologicznie do segregatora, 
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lekarz mający podpisaną umowę ze schroniskiem po każdej wizycie przesyła drogą 
elektroniczną bieżącą stronę książki leczenia.” Po ostatniej kontroli, lekarz 
weterynarii nie wydał żadnych zaleceń. 

[dowód: akta kontroli str. 406-440]  

2.4.  Adopcje. 

Osoby odwiedzające jak i wolontariusze, zgodnie z informacją podaną na bramie 
Schroniska, miały dostęp do niego w dni robocze,  w godzinach od 7 do 13 oraz  
w soboty, od 7 do 11. Kierownik Schroniska wyjaśniła, że wszystkim 
zainteresowanym, w tym adopcją, zapewniony jest także dostęp do Schroniska  
w innym czasie (jedna z osób zatrudnionych mieszka w Radlinie i umożliwia wstęp 
na teren Schroniska w każdym czasie), po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. 
Reguły adopcji określone zostały w umowie adopcyjnej, obowiązującej od dnia 26 
lutego 2012 r. W umowach tych określone zostały wymagania obowiązujące 
Schronisko w zakresie wydawania zwierzęcia (posiadanie przez zwierzę książeczki 
zdrowia z aktualnymi szczepieniami przeciwko wściekliźnie, przeciwko  innym 
chorobom zakaźnym, odrobaczeniem oraz określeniem czy zwierzę jest lub nie jest 
wykastrowane/wysterylizowane, a także, że zostało przebadane przez lekarza 
weterynarii i nie wykazuje objawów chorobowych). Adoptujący zobowiązani zostali  
w umowach do złożenia następujących oświadczeń: o adresie przebywania 
zwierzęcia, o przyjęciu zwierzęcia dla siebie i nieprzekazywaniu go oraz 
sprzedawaniu osobom trzecim, o niedopuszczeniu do rozmnażania zwierzęcia, o nie 
porzuceniu zwierzęcia, o nieprzetrzymywaniu zwierzęcia na uwięzi, o niestosowaniu 
przemocy fizycznej i psychicznej ani innych form dręczenia. Adoptujący zobowiązani 
zostali  w umowach także do:  zapewnienia zwierzęciu jak najlepszej opieki 
weterynaryjnej, odpowiedniego wyżywienia oraz stałego dostępu do świeżej wody, 
wysterylizowania/wykastrowania zwierzęcia, jeżeli zabieg ten nie został wcześniej 
wykonany, powiadomienia Schroniska o każdym zdarzeniu, które może zagrozić 
życiu zwierzęcia oraz do powiadomienia w razie jego śmierci, w ciągu 7 dni,  
z podaniem przyczyn i zaświadczeniem lekarza weterynarii w przypadku eutanazji,  
a także powiadomienia Schroniska w razie zaginięcia zwierzęcia oraz do podjęcia 
wszelkich możliwych kroków, zmierzających do odnalezienia go. W umowach 
zapisano także, że adoptujący wyraża zgodę na kontrole po adopcji, wykonywane 
przez Schronisko lub przez osobę wyznaczoną.  
W 2012 r. (do czasu kontroli NIK) zawartych zostało 71 umów adopcyjnych, dot. 72 
psów. Umowy te zawierały ww. oświadczenia i zobowiązania. W okresie tym,  
w Schronisku brak było dokumentacji potwierdzających przeprowadzenie kontroli 
poadopcyjnych. Nie odnotowano także przypadków odstąpienia od adopcji. 
W dokumentacji dot. adopcji znajdowało się 10 kart (informacji) – tzw. „list psów 
oddanych do adopcji do Niemiec”, zawierających nr chip, płeć i imię psa.  
Z informacji tych wynikało, że w 2012 r. do adopcji za granicę (Niemcy) wydanych 
zostało  40 psów. Kierownik Schroniska wskazała w trakcie kontroli podmioty, 
którym wydane zostały te psy. 
Dane dotyczące liczby psów wydanych do adopcji (na podstawie umów 
adopcyjnych) nie odpowiadały ewidencji w tym zakresie w książce przychodów  
i rozchodów zwierząt (brak w ewidencji rozchodu 17 psów wydanych do adopcji za 
granicę oraz 3 psów wydanych do adopcji w Polsce).  
Wwdług informacji umieszczonej na bramie Schroniska, koszty adopcji określone 
zostały na kwotę 40 zł. Kierownik Schroniska wyjaśniła, ze wpływy z tego tytułu 
przekazywane były na rachunek Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, 
Oddział w Jarocinie. 
Z treści oświadczeń Kierownika Schroniska zawartych na umowach adopcyjnych 
wynikało, że do adopcji oddane zostały zwierzęta wysterylizowane i zaszczepione 
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przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym. W Schronisku, w dniu kontroli, 
brak było książeczek zdrowia psów wydanych do adopcji, pozwalających na 
potwierdzenie tych faktów. Jednocześnie, kontrole książeczek zdrowia zwierząt 
przebywających w Schronisku w dniu oględzin wykazały, że wszystkie zwierzęta 
zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym.  
W  książeczkach zdrowia suk odnotowany został fakt sterylizacji.  
Informacje promujące adopcję zamieszczone zostały na stronie internetowej 
Schroniska. W kontrolowanym okresie nie odnotowano powrotów zwierząt wcześniej 
adoptowanych do schroniska. 

[dowód: akta kontroli str. 406-440] 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Niezapewnienie przez TOZ lokalizacji wybiegów i podwórka Schroniska na 
terenie utwardzonym naruszało postanowienia § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt4.  
Brak utwardzenia wybiegów Schroniska skutkował ich rozmiękaniem, błotem  
i zastoinami wody opadowej.  

[dowód: akta kontroli str. 406, 409-410, 412-413, 415, 431-433] 
2. Niewyodrębnienie w Schronisku pomieszczeń przeznaczonych do 

przechowywania środków dezynfekcyjnych i wydawania zwierząt ze schroniska 
naruszało postanowienia § 2 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia. 

[dowód: akta kontroli str. 406A] 

3. Utrzymujący się we wszystkich pomieszczeniach dla zwierząt, intensywny 
zapach moczu, a także brak w Schronisku zapasu środków czystości  
i dezynfekcyjnych świadczył o nieprawidłowej realizacji zadań (wynikających  
z zawartej umowy), polegających na zapewnieniu zwierzętom właściwych 
warunków sanitarnych i bytowych, poprzez systematyczne  mycie i odkażanie 
kojców dla zwierząt. 
W ocenie NIK, na sytuację tę wpływ miało także wykonanie podłoży w kojcach 
wewnętrznych i zewnętrznych Schroniska z materiału betonowego lub betonowo-
drewnianego, trudnego do mycia i odkażania, co naruszało § 4 ust. 2 ww. 
rozporządzenia. 

[dowód: akta kontroli str. 79-95, 406, 413-414, 418 i 429]  
4. W ocenie NIK, zaleganie starych spleśniałych odchodów psów na czterech 

wybiegach (spośród 16), oraz dodatkowo na jednym z nich, pryzmy z odchodami 
psów, świadczyło o nieprawidłowej realizacji zadania (wynikającego z zawartej  
w tym zakresie umowy), polegającego na zapewnieniu zwierzętom właściwych 
warunków sanitarnych i bytowych, poprzez utrzymanie tych wybiegów  
w czystości. 

[dowód: akta kontroli str. 79-95 i 424, 426-428 i 429] 

5. Sposób organizacji pracy w Schronisku, tj. od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 7 do 13 oraz w soboty w godz. od 7 do 11 nie zapewniał,  
w ocenie NIK, opieki nad zwierzętami całodobowej oraz w dni świąteczne.  

[dowód: akta kontroli str. 406 i 410] 
Oceny tej nie zmienia wyjaśnienie Kierownik Schroniska, że w dni świąteczne 
opieka nad zwierzętami sprawowana jest przez 4 godziny. 

                                                      
4 DzU Nr 158, poz. 1657 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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[dowód: akta kontroli str. 405] 
6. Brak udokumentowania przeprowadzenia u zwierząt zabiegów zwalczających 

pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, a także odbioru ze Schroniska zwłok 
zwierząt do utylizacji naruszał postanowienia § 6 ust. 2 pkt 4 i 5 ww. 
rozporządzenia. 

[dowód: akta kontroli str. 407-407A] 

7. NIK negatywnie ocenia postępowanie polegające na wydaniu w 2012 r. do 
adopcji poza granicę Polski 40 psów, na podstawie tzw. „list psów oddanych do 
adopcji do Niemiec”. Działanie takie prowadzi do utraty kontroli nad dalszym 
losem przekazanych zwierząt co jest sprzeczne z celem działalności schroniska 
dla zwierząt oraz z zasadami adopcji i nie daje gwarancji, że adopcja taka  
w ogóle nastąpi lub na jakich zasadach i w jakich warunkach będzie przebiegać. 

[dowód: akta kontroli str. 408] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność TOZ w zbadanym zakresie. 

 

3.  Rzetelność prowadzonej dokumentacji dotyczącej 
przyjmowania zwierząt do schroniska, zabiegów 
pielęgnacyjnych i weterynaryjnych, eutanazji  
i adopcji. 

1. W kontrolowanym okresie fakt przyjęcia zwierzęcia do Schroniska 
dokumentowany był w wykazie zwierząt, stosownie do postanowień § 6 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Wykaz ten 
prowadzony był chronologicznie w systemie komputerowym przez Kierownik 
Schroniska. Zwierzęta przyjęte do Schroniska posiadały „Międzynarodowe 
Książeczki Zdrowia” oraz karty zwierzęcia w których, oprócz fotografii zwierzęcia, 
odnotowane zostały takie dane jak: płeć, rasa, umaszczenie, wiek, data 
przyjęcia, nr chip, i jego wielkość (wg wagi). Wszystkim psom przyjętym do 
Schroniska wszczepione zostały elektroniczne identyfikatory.     

[dowód: akta kontroli str. 156-167] 
Jak już podano w punkcie 2.4. niniejszego wystąpienia pokontrolnego dane 
dotyczące liczby psów wydanych do adopcji (na podstawie umów adopcyjnych) 
nie odpowiadały ewidencji w tym zakresie w książce przychodów i rozchodów 
zwierząt (brak w ewidencji rozchodu 17 psów wydanych do adopcji za granicę 
oraz 3 psów wydanych do adopcji w Polsce).  

2.  Maksymalna liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane Schronisko wzrosła ze 
190 w 2010 r. do 220 w 2012 r. W latach 2010, 2011 i 2012 (III kwartały)  
w Schronisku przebywało odpowiednio: 146, 174 i 196 zwierząt. W okresie tym 
przyjęto odpowiednio: 193, 217 i 160 zwierząt. Liczba zwierząt oddanych do 
adopcji wzrosła ze 137 w roku 2010 do 149 w roku 2011 i 115 w okresie trzech 
kwartałów 2012 r. W latach 2010, 2011 i 2012 (III kwartały) padło odpowiednio: 
31, 37 i 19 zwierząt. 

[dowód: akta kontroli str. 215-217] 
 

 

W działalności TOZ w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

Ocena cząstkowa 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W ocenie NIK, brak zgodności pomiędzy danymi wynikającymi z umów 
adopcyjnych, a danymi zawartymi w książce przychodów i rozchodów zwierząt, 
świadczył o nieprawidłowej realizacji zdania (wynikającego z zawartej umowy), 
polegającego na prowadzeniu ewidencji zwierząt. 

[dowód: akta kontroli str. 79-95 i 408] 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność TOZ w badanym obszarze. 

 

4.  Wykorzystanie środków z budżetów gmin 
przeznaczonych na sfinansowanie działalności związanej z 
zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

Jak już podano w punkcie 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, TOZ na 
realizację zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu Schroniska otrzymał 
od Gminy Jarocin, w latach 2011 – 2012, dotacje w kwotach odpowiednio:  
250 tys. zł i 255,6 tys. zł.  
Kwoty otrzymanych dotacji odpowiadały kwotom wnioskowanym przez TOZ  
w ofertach realizacji zadania publicznego i wynikały z kalkulacji przewidywanych 
kosztów jego realizacji. 
Otrzymana przez TOZ w 2011 r. dotacja w kwocie 250 tys. zł stanowiła 83,7% 
przewidywanego kosztu realizacji zadania, a dotacja w kwocie 255,6 tys. zł 
otrzymana w 2012 r. – 100% przewidywanego kosztu realizacji zadania. 
Z kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego wynikała 
następująca struktura kosztów (w zł): 
 2011 r. 2012 r. 
- wyżywienie zwierząt 41.795,60  45.616,55  
- usługi weterynaryjne, deratyzacja i utylizacja 59.900  46.450  
- wynagrodzenia 64.400  65.600  
- materiały, usługi remontowe 19.250  2.500  
- pozostałe usługi, materiały i opłaty 22.974,40  22.833,45  
 

[dowód: akta kontroli str. 19-149]  
Z przekazanych Gminie Jarocin sprawozdań końcowych z realizacji w latach 2011 – 
2012 (III kwartały) zadania publicznego wynikały następujące koszty funkcjonowania 
Schroniska (w zł):    
 2011 r. 2012 r. (III kwartały) 
- wyżywienie zwierząt 73.594,79 45.623,92 
- usługi weterynaryjne, deratyzacja i utylizacja 69.134,06 46.036,80 
- wynagrodzenia 79.730,87 65.685,28 
- materiały, usługi remontowe 27.096,72 2.577,92 
- pozostałe usługi, materiały i opłaty 26.239,24 23.076,08 
 

[dowód: akta kontroli str. 246-344] 

Średni dzienny koszt utrzymania Schroniska, finansowany środkami publicznymi 
wyniósł w latach 2011 i 2012 odpowiednio: 684,9 zł i 698,4 zł. 

 Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w Schronisku wyniósł 4,26 zł w roku 2011  
i 3,74 zł w I półroczu 2012 r. 

[dowód: akta kontroli str. 343-344] 

Ocena cząstkowa 
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Ze sporządzonych sprawozdań z realizacji zadania publicznego oraz z załączonych 
do tych sprawozdań dokumentów źródłowych wynikało, że uzyskane środki 
publiczne wykorzystane zostały przez TOZ zgodnie z przeznaczeniem. 

W ocenie NIK, prowadzona dla Schroniska ewidencja finansowa, pozwalała na 
rzetelne rozliczenie uzyskanych dotacji. 

W latach 2011-2012, Gmina Jarocin przeprowadziła w Schronisku odpowiednio: trzy 
i jedną kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych środków finansowych. 
Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości w tym zakresie. 

[dowód: akta kontroli str. 345-355]    

W działalności TOZ, w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność TOZ w badanym obszarze. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli5, wnosi o: 

1) dostosowanie nawierzchni wybiegów dla psów do obowiązujących 
wymogów, 

2) podjęcie działań w celu wyodrębnienia w Schronisku pomieszczenia do 
przechowywania środków dezynfekcyjnych oraz do wydawania zwierząt ze 
Schroniska, 

3) zapewnienie zwierzętom w Schronisku właściwych warunków sanitarnych 
oraz całodobowej opieki, 

4) przestrzeganie obowiązujących reguł przy przeprowadzaniu adopcji 
zwierząt, 

5) dostosowanie do obowiązujących przepisów sposobu dokumentowania 
przeprowadzania u zwierząt zabiegów zwalczających pasożyty oraz odbioru 
ze Schroniska zwłok zwierząt do utylizacji. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK 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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
5 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. 

  
  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
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