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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/193   Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt, ze 
szczególnym uwzględnieniem spełniania wymogów formalnych prowadzenia 
działalności w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im 
opieki po wyłapaniu  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie  

 

Kontroler Roman Sommer główny specjalista kontroli państwowej,  

upowaŜnienie do kontroli nr 82839 z dnia 10.09.2012. 
[Dowód: akta kontroli str. 428-429] 

 

Jednostka 
kontrolowana ANIMAL CONTROL Zbigniew Kossewski 72 – 010 Police ul. Piaskowa 86/6  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Zbigniew Kossewski  

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia prowadzenie przez Zbigniewa 
Kossewskiego pod firmą Animal Control wyłapywania bezdomnych zwierząt na zlecenie 
gmin województwa zachodniopomorskiego w latach 2011-2012.  

 W firmie Animal Control brak było ewidencji bezdomnych zwierząt wyłapanych na 
terenach 10 gmin1 i dostarczonych do schronisk oraz nie prowadzono ewidencji finansowej 
świadczonych usług. Kontrola wykazała róŜnice między liczbą wyłapanych zwierząt 
a liczbą zwierząt przekazanych do schronisk. W latach 2011-2012 (do 11.10.) gminy 
zapłaciły Animal Control za wyłapanie i transport do schronisk 471 psów, a schroniska 
obciąŜyły gminy za przyjęcie tylko 244 sztuk. Firma Animal Control nie posiada dowodów 
przekazania do schronisk pozostałych 227 wyłapanych psów. 

 Firma Animal Control wyłapywała bezdomne zwierzęta w 12 gminach, z czego 
w 11 (Pyrzyce, Kamień Pomorski, Stare Czarnowo, Dziwnów, Dolice, Lipiany, Trzcińsko – 
Zdrój, Nowe Warpno, Przelewice, Dobra i Miasto Szczecin), prowadziła wyłapywanie, 
mimo braku zezwolenia wydanego przez organy tych gmin, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2.  

 Od 2009 r. Zbigniew Kossewski nie poinformował Burmistrza Polic o zmianach 
warunków prowadzenia przez Animal Control działalności, mających wpływ na treść 
posiadanego zezwolenia na prowadzenie wyłapywania zwierząt na terenie gminy. 

                                                 
1 Gminy: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Dolice, Stare Czarnowo, Dziwnów, Lipiany, Trzcińsko – Zdrój, Nowe Warpno, 
Przelewice i Dobra  
2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr 391) 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Ocena spełnienia przez podmiot prowadzący działalność w zakresie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt wymogów formalnych, dotyczących decyzji i zezwoleń 
umoŜliwiających prowadzenie takiej działalności. 

1.1. Zbigniew Kossewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Animal Control” 
z siedzibą w Policach – zwaną dalej „AC”, decyzją Burmistrza Polic z dnia 15.09.2005 r. 
otrzymał na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 8 i art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach zezwolenie na wykonywanie do 15.09.2015 r. ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Police polegającej na wyłapywaniu zwierząt 
oraz zbieraniu padliny - zwane dalej „Zezwoleniem AC”. W Zezwoleniu AC postanowiono 
m.in., iŜ schwytane w godz. od 6 - 16 zwierzęta będą niezwłocznie przewoŜone do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (zwanego Schroniskiem w Szczecinie), 
z którymi Gmina posiada odrębne umowy. Natomiast psy schwytane po godz. 16 będą 
przetrzymywane w boksie w Węgorniku do czasu przekazania ich do schroniska.  

[Dowód: akta kontroli str. 193 - 204] 

a) W badanym okresie Gmina Police zawarła z firmą AC 2 umowy na chwytanie 
bezpańskich psów z terenu Gminy. W umowach zawartych w dniu 10.01.2011 r. 
(obowiązywała od 10.01. do 21.12.2011 r.) oraz w dniu 5.01.2012 r. (obowiązuje od 5.01. 
do 20.12.2012 r.) stwierdzono m.in., Ŝe: 
• obowiązki AC obejmują chwytanie psów i ich dowóz do miejsca kwarantanny w Hotelu 

dla Zwierząt w miejscowości Sierakowo (zwanego Hotelem w Sierakowie), a po 14 
dniach do Schroniska w Szczecinie,  

• Łączna liczba psów przekazanych do Schroniska w Szczecinie nie przekroczy 12 
sztuk miesięcznie,  

• Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia AC z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu 
kaŜdej z dwóch umów wynosiła łącznie 2.700 zł brutto miesięcznie (2.200 zł za 
wyłapywanie i 500 zł za uprzątnięcie i wywóz padłych psów i kotów) maksymalnie 
32.400 zł brutto za cały okres realizacji. umów.  

[Dowód: akta kontroli str. 234 – 248] 

b) Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie (zwany dalej ZUK) zawarł ze Zbigniewem 
Kossewskim w latach 2011 – 2012 dwie umowy, których przedmiotem było prowadzenie 
nocnego pogotowia interwencyjnego w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w godzinach 
1900 – 700. Umowa z dnia 1.01.2011 r. obowiązywała do 31.12.2011 r. natomiast umowa 
z 1.01.2012 r. obowiązuje do 31.12.2012 r. Schronisko w Szczecinie jest jednostką 
organizacyjną ZUK. Zgodnie z umowami firma AC zobowiązana została do:  
• przyjmowania od słuŜb miejskich Szczecina (Policja, DyŜurny Techniczny Miasta, 

StraŜ PoŜarna, StraŜ Miejska) oraz ze Schroniska w Szczecinie, zgłoszeń 
alarmujących o konieczności niezwłocznego „udzielenia pomocy zwierzętom 
potrąconym, pogryzionym i błąkającym się itp., z wyjątkiem zwierząt dzikich”;  

• podjęcia natychmiastowego odebrania zwierzęcia, udzielenia pierwszej pomocy 
(w razie konieczności) i przewiezienia go do Schroniska w Szczecinie, 

• prowadzenia dokumentacji przeprowadzonych interwencji, w celu zatwierdzenia 
działań przez kierownika schroniska; powiadomienia dyŜurującego lekarza weterynarii 
o kaŜdym przypadku wymagającym udzielenia pomocy weterynaryjnej,  

• świadczenia usług tylko na terenie Miasta Szczecin, 
• Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia AC z tytułu realizacji umów wynosiła: 

▪ 2.700 zł brutto miesięcznie i maksymalnie 32.400 zł brutto w 2011 r., 
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▪ 2.750 zł brutto miesięcznie i maksymalnie 33.000 zł brutto w 2012 r.  
[Dowód: akta kontroli str. 205 – 210, 216 -233] 

c) W dniu 1.06.2012 r. ZUK zawarł ze Zbigniewem Kossewskim umowę na odławianie 
przez AC, do 31.12.2012 r., bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Szczecin, według której 
firma AC zobowiązana została do: 
• przyjmowania zgłoszeń wyłącznie od słuŜb miejskich Gminy Szczecin (Policja, 

DyŜurny Techniczny Miasta, StraŜ PoŜarna, StraŜ Miejska) oraz ze Schroniska 
w Szczecinie, o konieczności niezwłocznego odłowienia zwierzęcia lub udzielenia 
pomocy zwierzętom rannym, potrąconym, pogryzionym, błąkającym się bez opieki, 
agresywnym oraz tym, które stwarzają zagroŜenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt 
itp., z wyjątkiem zwierząt dzikich;  

• podjęcia natychmiastowej interwencji polegającej na odłowieniu lub odebraniu 
zwierzęcia i przewiezieniu go do Schroniska w Szczecinie, udzielenia pierwszej 
pomocy (w przypadku rannego zwierzęcia), w przypadku zwierząt rannych: w godz. 
700-16 00 – przewiezienia do Schroniska w Szczecinie, a rannych w godzinach 1600-700 

- przewiezienia do lecznicy i po udzieleniu pierwszej pomocy - do Schroniska 
w Szczecinie;  

• potwierdzenia kaŜdorazowo przez podmiot zlecający wykonanie zlecenia, odławiania 
zwierząt całodobowo, w dni robocze, w soboty i dni wolne od pracy. 

  Maksymalne roczne wynagrodzenia AC z tytułu realizacji przedmiotu umowy 
wynosiła wynosi 35.000 zł brutto, przy czym miesięcznie 5.000 zł brutto 

[Dowód: akta kontroli str. 211 - 213] 

1.2.  Z przedłoŜonych w toku kontroli rachunków wynika, Ŝe firma AC odławiała bezdomne 
zwierzęta: 
• w 2011 r. - w Gminie Police i Gminie Miasto Szczecin,  
• w 2012 r. - (oprócz Miasta Szczecin i Gminy Police) dodatkowo na terenie 10 gmin 

województwa zachodniopomorskiego: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Stare Czarnowo, 
Dziwnów, Dolice, Lipiany, Trzcińsko – Zdrój, Nowe Warpno, Przelewice i Dobra.  

[Dowód: akta kontroli str. 1 – 141] 

Zbigniew Kossewski wyjaśnił, iŜ w 2011 r. oraz w 2012 r. wykonywał usługi 
wyłapywania bezdomnych psów w gminach: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Stare Czarnowo, 
Dziwnów, Dolice, Lipiany, Trzcińsko – Zdrój, Nowe Warpno, Przelewice, Dobra Police 
i Miasta Szczecina. Wyjaśnił ponadto, Ŝe „…Nie posiadam udokumentowania wykonanych 
w 2011 r. usług odławiania bezdomnych zwierząt na terenie gmin województwa 
zachodniopomorskiego w następstwie zmian w mojej sytuacji rodzinnej i zabrania mnie 
dokumentacji posiadanej przez AC przez byłego współmałŜonka.”.  

[Dowód: akta kontroli str. 142 - 145] 

W informacjach uzyskanych3 od wójtów4:  
• 9 gmin (Pyrzyc, Kamienia Pomorskiego, Starego Czarnowa, Dolic, Lipian, Trzcińska – 

Zdroju, Nowego Warpna, Przelewic, i Gminy Dobra), potwierdziło, Ŝe firma AC w 2011 
r. dokonywała na ich terenie odławiania bezdomnych zwierząt, 

• 1 gmina (Dziwnów) poinformowała, Ŝe w 2011 r nie zlecała firmie AC odławiania 
bezdomnych zwierząt usługę taką zlecano w 2012 r.  

 [Dowód: akta kontroli str. 146 –190, 416 – 423] 

                                                 
3 w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r., Nr 82 j.t), 
zwanej dalej ustawą o NIK 
4 Rozumianych, jako wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i gmin 
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Firma AC nie posiadała i nie występowała o wydanie zezwoleń na prowadzenie 
w latach 2011 – 2012 działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach przez wójtów3 11 następujących gmin: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Stare 
Czarnowo, Dziwnów, Dolice, Lipiany, Trzcińsko – Zdrój, Nowe Warpno, Przelewice, Dobra 
i Miasta Szczecina. 

[Dowód: akta kontroli str. 139 – 141, 191, 192, 146– 190, 416 –423] 

Zbigniew Kossewski wyjaśnił, Ŝe: „UwaŜam, Ŝe gminy, którym świadczyłem usługi 
wyłapywania bezdomnych zwierząt – poza Policami i miastem Szczecin – dowiadywały się 
o wykonywaniu przez AC tych usług od Schroniska … w Szczecinie (naleŜącego do ZUK) 
lub z wydawnictwa Panorama Firm. Przedstawiciele gmin woj. zachodniopomorskiego 
przekazujący mnie telefonicznie zlecenia odławiania zwierząt na terenie ich gmin, nie 
uzaleŜniali i nie wskazywali, Ŝe warunkiem wykonywania odławiania jest posiadanie przez 
AC zezwolenia w wydanego decyzją właściwego wójta, burmistrza gminy, na której terenie 
dokonywano odławiania. Stąd teŜ uwaŜałem, Ŝe fakt zlecenia mnie tej usługi przez gminę 
był jednocześnie zgodą na jej wykonanie na terenie gminy zlecającej wyłapanie 
bezdomnych zwierząt. Podobnie … Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie (ZUK), który 
nie wymagał jak równieŜ nie uzaleŜniał podpisania … umów od posiadania przez AC 
zezwolenia … na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Gminy Szczecin.  

 [Dowód: akta kontroli str. 142 - 145] 
 
1.3. Zbigniew Kossewski nie przedłoŜył dokumentów potwierdzających udokumentowane 
przekazanie do schronisk zwierząt odławianych w latach 2011-2012 przez AC w 10 
gminach5 województwa zachodniopomorskiego.  

 [Dowód: akta kontroli str.139 - 141] 
 

W informacjach6 10 gmin dotyczących zapewnienia miejsc dla bezdomnych 
zwierząt odłowionych w latach 2011-2012 przez AC na ich terenie oraz potwierdzenia 
przekazania odłowionych zwierząt do schronisk stwierdzono, Ŝe:  
• Gmina Dziwnów, na zasadzie porozumienia międzygminnego, uczestniczyła 

w budowie i utrzymuje schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcach gmina 
Golczewo, zapewniając miejsce dla bezdomnych zwierząt ze swojego terenu. Gmina 
ponosi miesięczne stałe koszty utrzymania schroniska, oraz kwotę zmienną zaleŜną 
od ilości zwierząt oraz czasu, jaki spędzą w schronisku. Za samo przekazanie zwierząt 
do schroniska Gmina nie ponosi kosztów.  

• zwierzęta wyłapane na terenie 8 Gmin: Kamień Pomorski, Dobra, Pyrzyce, Stare 
Czarnowo, Dolice, Trzcińsko – Zdrój, Nowe Warpno, Lipiany przekazywane były do 
Hotelu w Sierakowie, a zapłaty za przyjęcie zwierzęcia dokonywano na podstawie 
wystawionych faktur.  

• Zwierzęta wyłapane w Gminie Przelewice przez firmę AC przetrzymywane były 
w „Hotelu dla psów i kotów”. W informacji nie wskazano adresu hotelu dla psów 
i kotów oraz nie potwierdzono i nie wykazano zapłaconych rachunków wystawionych 
za przyjęcie zwierząt schroniska.  

[Dowód: akta kontroli str. 146 - 170, 175 – 184 - 190, 416 - 423] 

                                                 
5 Za wyjątkiem Gminy Police i Miasta Szczecin 
6 w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
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 Zbigniew Kossewski wyjaśnił, Ŝe zwierzęta „odłowione w okresie 2011 – 2012 na 
terenie gmin:- Dziwnów, przekazywałem do międzygminnego schroniska w Sosnowicach 
gm. Golczewo;- Pyrzyce, Kamień Pomorski, Stare Czarnowo, Dolice, Lipiany, Trzcińsko – 
Zdrój, Nowe Warpno, Przelewice i gminy Dobra; przekazywałem do … Hotelu … 
w Sierakowie …. Zwierzęta bezdomne odłowione w latach 2011 – 2012. na terenie gmin 
Pyrzyce, Kamień Pomorski, Stare Czarnowo, Dziwnów, Dolice, Lipiany, Trzcińsko – Zdrój, 
Nowe Warpno, Przelewice i gminy Dobra – przekazywałem do schronisk dla bezdomnych 
zwierząt (przytuliska) wskazanego przez gminę w momencie telefonicznego zlecenia 
usługi wyłapania zwierzęcia. W przypadkach, gdy gmina nie wskazywała schroniska, do 
którego miałem dostarczyć zwierzę, wskazywałem na schroniska istniejące na terenie 
województwa znane mnie z dotychczasowej pracy. W takim przypadku uzaleŜniałem 
wykonanie usługi od wcześniejszego wskazania mnie schroniska, z którym gmina 
uzgodniła warunki przyjęcia przez AC odłowionego zwierzęcia”.  

[Dowód: akta kontroli str. 142 - 145] 

 W kontrolowanej działalności firmy AC w powyŜszym zakresie nieprawidłowością 
był brak zezwoleń na prowadzenia (w latach 2011 – 2012) działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami na terenie 11 gmin województwa zachodniopomorskiego 
(Pyrzyce, Kamień Pomorski, Stare Czarnowo, Dziwnów, Dolice, Lipiany, Trzcińsko – Zdrój, 
Nowe Warpno, Przelewice, Dobra i Miasta Szczecina), co było sprzeczne z obowiązkiem 
określonym w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o czystości i porządku w gminach. 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność firmy AC w zakresie 
spełniania podstawowych wymogów prawnych prowadzonej działalności.  

 

2. Ocena realizacji umów zawartych z gminami (w szczególności postanowień 
dotyczących zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami i finansowania zadań). 
 
2.1. W okresie 2011 – 2012 AC posiadał umowy na wyłapywanie zwierząt z: 

a) Gminy Miasta Szczecin:  
- umowa z 1.01.2011 r. obowiązująca do 31.12.2011 r., 
- umowa z 1.01.2012 r. obowiązująca do 31.05.2012 r., 
- umowa z 1.06.2012 r. obowiązująca do 31.12.2012 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 205 - 233] 
 b) Gminy Police:  
- umowa z 10.01.2011 r. obowiązująca do 21.12.2011 r.,  
- umowa 5.01.2012 r. obowiązująca do 20.12.2012 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 234 –248] 

 Postanowienia umów w zakresie usług świadczonych przez firmę AC, w tym m.in. 
zapewnienia w schronisku miejsc dla odłowionych zwierząt oraz wynagrodzenia za 
wykonanie umowy - ujęto w pkt 1.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

c). Firma AC nie posiadała7 umów na wyłapywanie zwierząt zawartych z 10 gminami 
województwa zachodniopomorskiego (Pyrzyce, Kamień Pomorski, Stare Czarnowo, 
Dziwnów, Dolice, Lipiany, Trzcińsko – Zdrój, Nowe Warpno, Przelewice i Dobra). 

[Dowód: akta kontroli str.139 - 141, 1- 4, 5 – 92]  

  
                                                 
7 Kontrolującemu nie przedstawiono 
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W informacjach uzyskanych8 od wymienionych gmin stwierdzono, Ŝe:  
• 8 Gmin (Kamień Pomorski, Stare Czarnowo, Dolice, Lipiany, Trzcińsko – Zdrój, Nowe 

Warpno, Przelewice, Dobra) - nie potwierdziło zawarcia z firmą AC umów na 
wyłapywanie w okresie 2011- 2012 bezdomnych zwierząt. 

• Gmina Stare Czarnowo potwierdziła zawarcie z firmą AC umowy na wyłapywanie 
zwierząt w latach 2011 – 2012;  

• Gmina Dolice potwierdziła, Ŝe od 1.03.2012 r. zawarła umowę z firmą AC na 
wyłapywanie zwierząt.  

   [Dowód: akta kontroli str. 146 –190, 416 – 423] 
 
 Zbigniew Kossewski wyjaśnił, Ŝe „Nie zabiegałem o zawarcie stałych umów 
z gminami: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Stare Czarnowo, Dziwnów, Dolice, Lipiany, 
Trzcińsko – Zdrój, Nowe Warpno, Przelewice i Dobra na wyłapywanie bezdomnych psów 
i opiekę nad zwierzętami w latach 2011 – 2012 - w związku z odpowiadającą mnie 
i sprawdzoną dotychczas stosowaną formą współpracy tj. telefonicznego zgłoszenia przez 
Gminę potrzeby odłowienia zwierzęcia, wskazania schroniska, uzgodnienia ceny usługi 
i warunków płatności. Natomiast w przypadkach gdy gmina proponowała zawarcie umowy 
w zakresie usług wyłapywania bezdomnych zwierząt – chętnie zawierałem takie umowy 
precyzujące warunki współpracy, jak to miało miejsce w przypadku gminy Police i Gminy 
Miasto Szczecin.”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 142 - 145 ] 
 
2.2. Zgodnie z warunkami umów zawartych przez AC na wyłapywanie zwierząt z: 
• Miastem Szczecin - firma AC zapewniała iŜ „dysponuje oznakowanym samochodem 

z (napisami Animal Control) oraz sprzętem do wyłapywania zwierząt i przedmiot 
umowy wykona przy ich wykorzystaniu”. Według umowy firma AC zobowiązana jest 
posiadać sprzęt do wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagroŜenia dla ich 
Ŝycia ani zadawał im cierpienia, w przypadku konieczności uŜycia środka nasennego 
podczas odławiania, AC zobowiązany jest przeprowadzić interwencję w obecności 
lekarza weterynarii;  

• Gminą Police - zwierzęta przez firmę AC będą wyłapywane przy pomocy: ręcznej 
rzutki siatkowej; ręcznego poskramiacza pętlowego oraz karabinka pneumatycznego. 
Ponadto AC będzie dostarczała odłowione psy do Schroniska w Szczecinie. 

[Dowód: akta kontroli str. 205 –213, 234 –248] 

 Podczas oględzin9 przeprowadzonych 8.11.2012 r., kontrolujący stwierdził, iŜ firma 
AC, oprócz wymienionych w umowach środków i urządzeń wykorzystuje równieŜ: klatkę do 
transportu zwierząt z wymiennym miękkim wkładem podłogowym; rękawice do łapania 
kotów; 2 transportówki do przewozu kotów i miskę do pojenia psów. PowyŜsze urządzenia 
stanowiły wyposaŜenie samochodu Volkswagen przystosowanego do przewozu Ŝywych 
zwierząt. Firma AC posiada waŜne (do maja 2015 r.) Zezwolenie Przewoźnika wydane 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zbigniew Kossewski odbył szkolenie dla 
konwojentów/kierowców zatrudnionych przy transporcie zwierząt. 

[Dowód: akta kontroli str. 249,426,427]  

2.3. Umowy zawarte z Miastem Szczecin nie zawierały zapisów wskazujących miejsca 
czasowego przetrzymywania zwierząt, przed dostarczeniem ich do schroniska. 

Dowód: akta kontroli str. 205 - 213] 

                                                 
8 W trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
9 Przeprowadzonych w trybie art. 35 b i art. 39 ustawy o NIK 
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W umowach zawartych z Gminą Police stwierdzono m.in., Ŝe psy schwytane po 
godz. 16 firma AC przechowa w boksach w Węgorniku. Wykonawca nie moŜe powierzyć 
wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Gminy. W sytuacjach 
wyjątkowych tj. choroba, nieobecność wykonawcy przedmiot umowy zrealizuje 
w zastępstwie Pani ElŜbieta Kossewska, która będzie przyjmowała zgłoszenia.  

 [Dowód: akta kontroli str. 234 – 241, 242 - 248] 

Zbigniew Kossewski oświadczył10, Ŝe:  
• od października 2010 r. z powodów rodzinnych zapis umów zawartych z Gminą Police 

dotyczący osoby, która będzie ewentualnie przyjmować zgłoszenia jest nieaktualny.  
• Firma AC do listopada 2009 r. dysponowała miejscem przetrzymania wyłapanych 

zwierząt przed przewiezieniem do schroniska tj. boksem dla zwierząt na działce 
w Węgorniku. Od listopada 2009 r. nie dysponuje ww. miejscem, a wyłapane zwierzęta 
niezwłocznie przewozi do schroniska dla bezdomnych zwierząt,  

• nie informował Gminy Police m.in. o braku moŜliwości korzystania przez AC 
z nieruchomości w Węgorniku. „Powodem nie zgłaszania powyŜszych zmian 
w umowach zawartych przez AC z Gminą Police było moje przekonanie, Ŝe powyŜsze 
zmiany nie posiadały istotnego wpływu na wywiązywanie się AC z wykonania 
w pełnym zakresie zawartych umów, moim zdaniem posiadały charakter formalny. … 
skoro Burmistrz Polic w zawartych umowach jako warunek i sposób ich realizacji 
wskazał na obowiązek przekazania kaŜdego odłowionego psa do kwarantanny 
prowadzonej przez lek. wet. Tomasza Sadłowskiego w Hotelu dla Zwierząt 
w Sierakowie - uwaŜałem za zbędne występowanie oddzielnie w sprawie zmiany 
warunków wykonywania posiadanego zezwolenia o dostarczanie odłowionych zwierząt 
do kwarantanny”.  

[Dowód: akta kontroli str. 250 - 252] 
 
 Według informacji11 Burmistrza Polic, sprzedaŜ działki w Węgorniku w listopadzie 
2009 r. nie ma wpływu na współpracę z firmą AC i nie wpływa na dobrostan zwierząt. Od 
1.01.2007 r. w Gminie nastąpiła zmiana postępowania z odłowionymi psami, które przed 
przekazaniem do schroniska są przetrzymywane przez 14 dni w Sierakowie. Gmina nie 
była informowana o sprzedaŜy nieruchomości. 

[Dowód: akta kontroli str. 424, 425] 
 
2.4. Firma AC nie posiadała7 dowodów przekazania do schronisk zwierząt odłowionych 
w okresie 2011 – 2012 na terenie 10 gmin województwa zachodniopomorskiego (tj. 
Pyrzyce, Kamień Pomorski, Stare Czarnowo, Dziwnów, Dolice, Lipiany, Trzcińsko – Zdrój, 
Nowe Warpno, Przelewice i Dobra).  

[Dowód: akta kontroli str. 1 - 92, 139 – 141] 
 
a)  Według informacji otrzymanych z 10 wymienionych gmin ustalono następujące dane 
dotyczące liczby odłowionych przez firmę AC zwierząt i miejsc ich przetrzymywania oraz 
wartości świadczonych usług:  
 

                                                 
10 w trybie art. 41 ustawy o NIK 
11 Pobranej w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
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Gmina Rok 

Liczba 
odłowionych 

przez AC 
zwierzątX 

Kwota w 
zł 

zapłacona 
AC przez 

Gminę 

Liczba  
zwierząt 

przyjętych do 
schroniskXX 

3 – 5 
 

Kwota w zł 
zapłacona 

przez 
Gminy za 
zwierzęta 

przyjęte do 
schronisk 

Schronisko, 
do którego 
przekazano 
zwierzęta 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pyrzyce 
2011 37 6.820 37 0 8.512 

Hotel w 
Sierakowie 

2012 40 9.860 36 4 7.854 
Kamień 
Pomorski 

2011 68 9.154 39 29 7.112 
2012 56 9.414 21 35 4.718 

Dziwnów 

2011 - - -  - - 

2012 8 1.292 8 0 - 
Schronisko 

w 
Sosnowicach 

Lipiany 
2011 26 6.210 25 1 5.628 

Hotel w 
Sierakowie 

2012 12 3.535 14 (-) 2 3.094 
Stare 
Czarnowo 

2011 8 1.680 8 0 1.708 
2012 8 1.241 8 0 1.904 

Dolice 
2011 30 7.190 16 14 3.584 
2012 19 6.128 15 4 3.570 

Trzcińsko 
– Zdrój 

2011 11 1.630 10 1 2.240 
2012 4 1.414 2 2 476 

Nowe 
Warpno 

2011 2 600 2 0 448 
2012 8 520 3 5 516 

Przelewice 

2011 
26 428 

Brak wskazania 
26 

Brak 
wskazania 

Brak 
wskazania 

2012 
7 2.561 

Brak wskazania 
7 

Brak 
wskazania 

Brak 
wskazania 

Dobra 

2011 
71 11.860 

Brak wskazania 
71 

Brak 
wskazania 

Brak 
wskazania 

2012 
30 5.400 

Brak wskazania 
30 

Brak 
wskazania 

Brak 
wskazania 

2011 rok 279 45.572 137 142 29.232 
 2012 r. (do 11.10) 192 41.365 107 85 22.132 

razem 471 86.937 244 227 51.364 
X     – liczba odłowionych zwierząt, za które gminy zapłaciły firmie AC 
XX  - liczba psów przejętych do schronisk, za które schroniska obciąŜyły gminy  

Według powyŜszych informacji, w latach 2011-2012 (do 11.10.) Gminy zapłaciły 
firmie AC za odłowienie 471 sztuk bezdomnych zwierząt., a schroniska obciąŜyły Gminy 
kosztami przyjęcia 244 psów. Schroniska nie obciąŜyły Gmin kosztami przyjęcia 
i przetrzymania 227 psów wyłapanych przez firmę AC.  

  [Dowód: akta kontroli str. 146– 190, 416 - 423] 

W sprawie udokumentowanego potwierdzenia przekazania w latach 2011 – 2012 
do schronisk zwierząt odłowionych z 10 gmin Zbigniew Kossewski wyjaśnił, Ŝe „Brak 
w posiadaniu przez AC dowodu przekazania odłowionego zwierzęcia do schroniska, 
wynika z przyjętej praktyki potwierdzenia przez AC dostarczenia zwierzęcia do schroniska 
w Sosnowicach gm. Golczewo oraz do schroniska – przytuliska w Hotelu … w Sierakowie - 
podpisem i pieczęcią AC w rejestrze przekazanych – przyjętych zwierząt w rejestrach 
prowadzonych przez te schroniska wraz ze wskazaniem gminy, na której terenie i zlecenie 
dokonano odłowienia zwierzęcia. UwaŜam, Ŝe praktyka taka sią sprawdziła gdyŜ do chwili 
obecnej nie miałem interwencji od schroniska w sprawie nie uznania rachunku 
wystawionego gminie za przyjęcia zwierzęcia (brak zlecenia) lub interwencji gminy 
z powodu braku rachunku schroniska za przyjęcie odłowionego psa na zlecenie gminy”..  

[Dowód: akta kontroli str. 142 - 145] 

b)  W ramach umów zawartych z Miastem Szczecin firma AC wykonując 213 interwencji 
w 2011 r. i 92 interwencje w 2012 r. (do maja) przekazała do Schroniska w Szczecinie 
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wszystkie odłowione Ŝywe 293 zwierzęta, w tym 14 kotów i 2 ślepe mioty i oraz 16 
szczeniąt. Od czerwca do września 2012 r. firma AC wykonując 363 interwencji przekazała 
do Schroniska w Szczecinie wszystkie odłowione 299 zwierzęta, w tym 62 koty i 1 ślepy 
miot. KaŜda z interwencji była potwierdzona przez Schronisko lub StraŜ Miejską.  

 [Dowód: akta kontroli str. 205 – 213, 253 - 352]  

c) Realizując umowy zawarte z Gminą Police, w kaŜdym z 21 miesięcy z lat 2011 - 2012 r. 
(do 30.09.) ilość zgłoszeń oraz liczba wyłapanych psów przez firmę AC i przekazanych do 
kwarantanny wynosiła 12 szt. Wszystkie wyłapane zwierzęta (lub ich zwłoki) przekazano 
do Schroniska, za wyjątkiem lutego i lipca 2011 r., kiedy wydano do adopcji (przed 
przekazaniem do Schroniska) 2 psy. Przyjęcie kaŜdego Ŝywego psa do Schroniska 
potwierdzano datą przyjęcia i podpisem pracownika, natomiast przyjęcie zwłok zwierzęcia 
dodatkowo potwierdzał lekarz weterynarii.  

[Dowód: akta kontroli str. 234 –248, 353 –415] 

 Zbigniew Kossewski, w sprawie przebiegu wyłapywanie psów w sytuacjach gdy 
liczba zgłoszonych psów z Gminy Police przekracza miesięczny limit 12 psów wyjaśnił, Ŝe 
„ …Takie sytuacje natychmiast zgłaszam Gminie Police, która podejmuje decyzje 
w oparciu o uzgodnienia z kwarantanną lek. weter. Tomasza Sadłowskiego i Schroniskiem 
dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. Sytuacje skutkujące naruszeniem limitu 
odłowienia 12 zwierząt występują często. UwaŜam, Ŝe limit ten ustalono na zbyt niskim 
poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb. Częstokroć odmawiam odłowienia 
zgłaszającym taką potrzebę tłumacząc odmowę przekroczeniem limitu miesięcznego 
i wówczas kieruję zgłaszającego do Urzędu Gminy Police.”.  

[Dowód: akta kontroli str. 142 - 145]  
 
2.5.  Z analizy 89 rachunków12 wystawionych gminom przez firmę AC w 2012 r. (do 11 
października) za odłowienie ogółem 143 bezdomnych zwierząt (122 psów i 21 kotów) na 
terenie wymienionych 10 gmin wynika, Ŝe zwierzęta były ewidencjonowane wyłącznie 
w gatunkach oraz w liczbie odłowionych. Poza ww. rachunkami, firma AC nie posiadała 
innych dowodów identyfikujących wyłapane zwierzęta, na podstawie których wystawiła 
gminom rachunki. 

[Dowód: akta kontroli str., 1-92, 139 – 141]  
 

Firma AC w ramach umów podpisanych z Miastem Szczecin, w dokumentacji 
interwencji nocnych za okres od stycznia 2011 r. do maja 2012 r., wszystkie wyłapane 299 
zwierzęta oznaczała i ewidencjonowała stosując zamiennie określenia: rasy, ubarwienia 
i wielkości. W taki sam sposób w dokumentacji interwencji za okres czerwiec – wrzesień 
2012 r., oznaczono wszystkie 293 wyłapane zwierzęta. 

[Dowód: akta kontroli str. 253 - 352]  

W miesięcznych rejestrach firmy AC za lata 2011 r. i 2012 r. (do września), dla 252 
psów wyłapanych w Gminie Police i dostarczonych do Schroniska w Szczecinie, miejsce 
pochwycenia, cechy charakterystyczne, rasa, płeć wypełniał lekarz prowadzący 
kwarantannę. Firma AC, zgodnie z warunkami umów, posiadała zdjęcia kaŜdego 
pochwyconego psa, którego wykonanie i przekazanie potwierdzał pracownik Urzędu.  

[Dowód: akta kontroli str. 353 –415] 

2.6. Firma AC nie posiada7 dowodów potwierdzających, Ŝe w okresie 2011 – 2012 
przekazywała zwierzęta do adopcji.  

                                                 
12 Wszystkich, które przedstawiono kontrolującemu   
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 Zbigniew Kossewski wyjaśnił, Ŝe AC: „W okresie 2011 – 2012 nie przekazywało do 
adopcji odłowione zwierzęta na terenie gmin …. Kierujących do mnie zapytania o adopcję 
odsyłałem do schroniska – przytuliska w Hotelu … w Sierakowie oraz do Schroniska … 
w Szczecinie.”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 139 – 146-190, 205 –213, 234 –248, 416-423] 
 

2.7. Firma AC na 89 rachunkach wystawionych dla 10 gmin w 2012 r. wskazała m.in. 
informację, Ŝe nie jest płatnikiem podatku VAT, liczbę złapanych zwierząt, odległość 
przewiezienia oraz cenę i wartość usługi. Łączną wartość 89 rachunków wynosiła 33.814 
zł, w tym usługi odłowienia zwierząt - 7.358 zł, a wartość transportu - 26.456 zł. Średnia 
wartość usługi wyłapania i dostarczenia zwierzęcia do schroniska wyniosła 171 zł. 
Wszystkie gminy dokonały zapłaty wystawionych rachunków. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1 – 92, 250 - 252]  
 
 Za prowadzenie nocnego pogotowia interwencyjnego na rzecz ZUK, zgodnie 
z umowami zawartymi z Miastem Szczecin, AC wystawiła rachunek za kaŜdy miesiąc tj. 
łącznie 17 rachunków na kwotę 46.150 zł a w tym: za 2011 r. - 12 rachunków na kwotę 
2.700 zł kaŜdy, (łącznie  - 32.400 zł). Za okres od stycznia do maja 2012 r. kaŜdy 
z rachunków na kwotę 2.750 zł (łącznie -13.750 zł). Średnia wartość odłowienia 
i dostarczenia do schroniska w 2011 r. wyniosła 157 zł/sztukę, a za okres od stycznia do 
maja 2012 r. - 160 zł/sztukę. ZUK dokonał zapłaty ww. kwoty. 

[Dowód: akta kontroli str. 115 – 133, 205 – 210, 250 – 304] 

Za wyłapanie 299 zwierząt na terenie Miasta Szczecin za okres czerwiec – 
wrzesień 2012 r. firma AC wystawiła, zgodne z umową, 4 rachunki na kwotę 5.000 zł 
kaŜdy, łącznie 20.000 zł. Średnia opłata za odłowienie i dostarczenie jednego zwierzęcia 
do schroniska za okres czerwiec – wrzesień 2012 r. wyniosła 67 zł. ZUK dokonał zapłaty 
naleŜnej kwoty. 

 [Dowód: akta kontroli str. 134 -138, 211-213, 250 – 252, 305 – 352] 

Za wyłapanie psów z Gminy Police (12 psów miesięcznie) oraz uprzątnięcie 
i wywóz zwłok psów i kotów, zgodnie z umowami wystawiono 21 rachunków na kwotę 
56.700 zł,  w tym: w 2011 r. na kwotę 32.400 zł i 24.300 zł w 2012 r. (do września). Średnia 
wartość opłaty za wyłapanie i dostarczenie zwierzęcia do schroniska wyniosła 225 
zł/sztukę. Gmina Police dokonała zapłaty naleŜnej kwoty. 

[Dowód: akta kontroli str. 93 – 114, 234 –248, 250 – 252, 353 –415] 

Przekazana firmie AC naleŜność z tytułu usług świadczonych na rzecz 10 gmin 
wynosiła w 2011 r. 45.572 zł, a w 2012 r. (do 11.10) – 41.365 zł. Szczegółowo stan ten 
przedstawiono w pkt. 2.4 niniejszego wystąpienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 146 –190, 416 - 423] 

2.8. W sprawie prowadzonych w firmie AC kontroli Zbigniew Kossewski wyjaśnił, Ŝe 
„…w okresie 2011 – 2012 AC nie podlegała kontrolom organów państwowych 
i samorządowych lub innych upowaŜnionych podmiotów, w tym równieŜ w zakresie 
świadczenia na rzecz gmin usług odławiania bezdomnych zwierząt i opieki nad tymi 
zwierzętami.”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 139 - 145] 

  W kontrolowanej działalności firmy AC w zakresie realizacji umów zawartych na 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
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• brak udokumentowania przekazania w latach 2011-2012 (do 11.10) do schronisk 227 
psów wyłapanych w 10 gminach (Pyrzyce, Kamień Pomorski, Dolice, Stare Czarnowo, 
Dziwnów, Lipiany, Trzcińsko – Zdrój, Nowe Warpno, Przelewice i Dobra),   

• nieprowadzenie finansowej ewidencji świadczonych usług, 
• niezgłoszenie Burmistrzowi Gminy Police zmian warunków prowadzenia działalności 

określonych z zezwoleniu na prowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność firmy AC w badanym obszarze. 

 

3. Ocena zapewnienia warunków bytowania zwierząt, określonych w art. 9 ust. 1 
ustawy o ochronie zwierząt. 
 

Firma AC nie świadczy usług przetrzymywania bezdomnych zwierząt.  

IV. Wnioski 

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Udokumentowanie przekazania do schronisk dla bezdomnych zwierząt 227 psów 
wyłapanych w latach 2011-2012 (do 11.10).  

2. Wyłapywania zwierząt jedynie na podstawie zezwoleń organów gmin oraz 
w oparciu o umowy na świadczenie usług. 

3. Prowadzenie ewidencji wszystkich zwierząt wyłapanych i dokumentowanie 
przekazania ich do schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

4. Prowadzenie finansowej ewidencji świadczonych usług. 

5. Przestrzeganie warunków podpisanych umów i posiadanych zezwoleń na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
i aktualizowanie ich treści i warunków.  

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 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia 

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do 
Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 

 Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

  

 W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski 
pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeŜeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania 
wniosków 
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przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeŜeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Szczecin, dnia          grudnia 2012 r. 

 
Kontroler Dyrektor 

Roman Sommer 
Główny specjalista k.p. 

Delegatury NIK w Szczecinie 

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

 
 
 


