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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/193   Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwych warunków bytowania 
zwierząt w schronisku. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie  

Kontrolerzy Roman Sommer główny specjalista kontroli państwowej  

upowaŜnienie do kontroli nr 83647 z dnia 15.11.2012 r.[data];  

[Dowód: akta kontroli str.121 - 122] 

Jednostka 
kontrolowana 

Hotel dla Psów i Kotów Zbigniew Kończak 72 -004 Tanowo, Sierakowo 1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Kończak 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność przedsiębiorcy 
Zbigniewa Kończaka w zakresie przetrzymywania w Hotelu dla psów i kotów 
w Sierakowie w latach 2011-2012 bezdomnych zwierząt.  

W badanym okresie Hotel przyjmował i przetrzymywał bezdomne psy i koty 
wyłapane z gmin1 województwa zachodniopomorskiego mimo, iŜ nie spełniał wymagań 
i nie zapewniał warunków niezbędnych do prowadzenia takiej działalności. 
Przedsiębiorca nie posiadał zezwolenia Burmistrza Polic na prowadzenie w Hotelu 
schroniska dla bezdomnych zwierząt, wydanego na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 
pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2. Prowadzenie w Hotelu 
działalności nadzorowanej w zakresie schroniska dla zwierząt nie zostało zgłoszone do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, który na podstawie art. 5 ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt3, nie wydał decyzji o spełnianiu przez Hotel stosownych wymagań 
weterynaryjnych i nie nadał weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.  

 W Hotelu nie zapewniono odpowiednich warunków opieki i bytowania zwierząt. 
Przetrzymywane zwierzęta nie miały dostępu do wybiegów, nie dokumentowano ilości 
i jakości stosowanej karmy. W Hotelu brak chłodni do czasowego przechowywania 
padniętych i poddanych eutanazji zwierząt. W sposób udokumentowany nie 
kontrolowano stanu zdrowia zwierząt, nie szczepiono przeciwko wściekliźnie, nie 
przeprowadzano kastracji i sterylizacji oraz nie zwalczano pasoŜytów.  W Hotelu nie 
prowadzono wykazu zwierząt wymaganego § 6 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt4. 

                                                 
1 Wyłapanych z 11 gmin w 2011 r. oraz z 12 gmin w 2012 r. 
2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r.nr 391) - zwana 
„ustawą oucz” 
3 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 
z 2008 r. nr 213 poz. 1342 ze zm.) - zwana „uozz” 
4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657) 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Nierzetelnie prowadzona ewidencja uniemoŜliwia ustalenie rzeczywistego stanu 
zwierząt przetrzymywanych w Hotelu. Nie dokumentowano padnięć i przypadków 
eutanazji zwierząt. Sposób dokumentowania przekazywania psów do adopcji 
uniemoŜliwia identyfikację adoptowanych psów, ustalenie dat i liczby adopcji 
w poszczególnych latach oraz danych osobowych większości osób adoptujących psy. 
Nierzetelnie prowadzona ewidencja uniemoŜliwia ustalenie na dzień 11.10.2012 r. 
miejsca pobytu 154 psów i 90 bezdomnych kotów przekazanych przez gminy w latach 
2010 – 2012 r. do Hotelu.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Spełnianie przez podmiot prowadzący schronisko wymogów formalnych, 
dotyczących decyzji i zezwoleń umoŜliwiających prowadzenie działalności 
schroniska.  
 

Z dniem 12.08.1999 r. przedsiębiorca Zbigniew Kończak wpisany został do 
prowadzonej przez Burmistrza Gminy Police ewidencji działalności gospodarczej 
z określeniem przedmiotu działalności – Hotel dla psów i kotów w Sierakowie i datą 
rozpoczęcia działalności – 16.08.1999 r. Zgodnie z ostatnią zmianą we wpisie do 
ewidencji z 8.03.2010 r. przedmiot działalności określono jako: Działalność usługowa 
wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; Pozostała działalność 
usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; oraz Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi.  

 [Dowód: akta kontroli str. 1- 14] 
 

W latach 2010 – 2012 r. (do 11.10.) do Hotelu dla psów i kotów w Sierakowie 
(zwanego dalej Hotelem) przyjęto ogółem 553 bezdomnych zwierząt (463 psów i 90 
kotów) wyłapanych w gminach województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowo 
stan przedstawiono w pkt. 3 wystąpienia.  

 [Dowód: akta kontroli str. 15- 17, 19 -21, 81,100 -102] 

Zbigniew Kończak: 
• nie zgłaszał5 prowadzenia w Hotelu działalności nadzorowanej w zakresie 

schroniska dla bezdomnych zwierząt wymaganego art. 5 ust. 1 pkt 2 uozz i nie 
otrzymał decyzji PLW o spełnieniu przez Hotel wymagań weterynaryjnych i nadaniu 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, wydanej na podstawie art. 5 ust. 5 
uozz.  

• nie posiada i nie występował5 do Burmistrza Gminy Police o wydanie, na podstawie 
art. 7 ust. 1. pkt 4, i ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zezwolenia na prowadzenie w Hotelu schroniska dla bezdomnych zwierząt.  

 [Dowód: akta kontroli str. 76 - 80]  
 

Zbigniew Kończak wyjaśnił, Ŝe zakładając w 1999 r. działalność gospodarczą 
Hotel dla Psów i Kotów nie przewidywał, Ŝe będzie świadczył inne usługi niŜ 
przyjmowanie zwierząt do Hotelu, ich przetrzymywanie i utrzymanie okresowe na 
zlecenie osób prywatnych. W 2009 r. za pośrednictwem firmy Animal Control otrzymał 
propozycje przyjmowania zwierząt odłowionych na terenie gmin. Podjął się tej 
działalności warunkując jej wykonanie od przyjęcia przez gminę proponowanej stawki 
za przyjęcie zwierzęcia do Hotelu i świadczenie opieki w ww. zakresie. Działalność 
traktował, jako działalność wspomagającą funkcjonowanie Hotelu, a wysokość opłat za 

                                                 
5 Kontrolującemu nie przedstawiono dokumentów   
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przyjęcie zwierząt uwzględniała równieŜ wykorzystywanie obiektów, wyŜywienia 
i innych składników funkcjonowania Hotelu. Sprzyjającą okolicznością dla podjęcia się 
tej dodatkowej działalności były i są duŜe moŜliwości przekazywania bezdomnych 
zwierząt do adopcji nowym właścicielom, tym bardziej, Ŝe od samego początku nie 
pobierał Ŝadnych opłat związanych z adopcją od nowych właścicieli zwierząt. śadna 
z gmin, dla której świadczył usługi przyjęcia bezdomnych zwierząt nie Ŝądała okazania 
decyzji PLW o spełnieniu przez Hotel wymagań weterynaryjnych oraz o nadaniu 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, jak i posiadania zezwolenia Burmistrza na 
prowadzenie w Hotelu schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dlatego nie występował 
o powyŜsze decyzje i zezwolenia, jak równieŜ nie zastanawiał się, czy w warunkach 
prowadzonej ubocznej działalność w tym zakresie są wymagane. 

 [Dowód: akta kontroli str. 82 - 88 ] 

1.1. W latach 2011 – 2012 (do 30.09.) Zbigniew Kończak - za wyjątkiem umów 
zawartych z Gminami Dobra i Pełczyce - nie zawierał umów z Ŝadną z 12 gmin, które 
zlecały wykonanie usługi przyjęcia wyłapanych bezdomnych zwierząt do Hotelu 
(Pyrzyce, Kamień Pomorski, Dolice, Lipiany, Przelewice, Trzcińsko - Zdrój, Stare 
Czarnowo, Nowe Warpno, Bielice, Chociwel, Chojna i Recz).  

[Dowód: akta kontroli str. 76 - 80] 

Zbigniew Kończak wyjaśnił, Ŝe w latach 2011 – 2012 Ŝadna z 12 gmin nie 
zwracała się o zawarcie umów dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 
pochwyconych na ich terenie. Jednocześnie gminy nie kwestionowały rachunków, 
którymi były obciąŜane przez Hotel za przyjęcie bezdomnych zwierząt. KaŜdemu 
przyjętemu zwierzęciu zapewniał miejsce, wyŜywienie, odrobaczanie i odpchlenie, 
opiekę weterynaryjną w całym okresie pobytu przewidzianym średnio na około 14 dni. 

[Dowód: akta kontroli str. 82 - 91 ] 

W latach 2011 – 2012 Zbigniew Kończak zawarł umowy z 2 gminami na 
świadczenie w Hotelu opieki nad bezdomnymi zwierzętami: w dniu 23.07.2012 r. 
z Gminą Dobra na okres do 31.12.2012 r. oraz w dniu 12.10.2012 r. z Gminą Pełczyce 
na okres. do 31.03.2013 r. Według postanowień umów m.in.: 
• przyjęcie do Hotelu moŜe nastąpić tylko na podstawie zlecenia przez 

zamawiającego. Wykonawca potwierdza datę i przyjęcie zwierzęcia do schroniska. 
Koszt przyjęcia zwierzęcia do schroniska określono na 600 zł za psa, 

• Zbigniew Kończak (Wykonawca) zobowiązał się do: utrzymania zwierzęcia zgodnie 
z ustawą o ochronie zwierząt i ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt, zapewnienia nadzoru weterynaryjnego (szczepienia 
obowiązkowe), informowania gmin o wydaniu lub padnięciu psa. Wykonawca 
zobowiązał się do karmienia z uwzględnieniem dziennych norm Ŝywieniowych, 
poszukiwania nowych właścicieli i przekazywania zwierząt do adopcji nie wcześniej 
niŜ po 14 dniach od przyjęcia, jeŜeli wcześniej nie zgłosi się właściciel psa. 

[Dowód: akta kontroli str. 89 – 91, 92 - 94] 

Zbigniew Kończak wyjaśnił, Ŝe „…w stawce 600 zł za przyjęcie psa do Hotelu 
mieściło się: zapewnienie miejsca …, wyŜywienie, odrobaczenie i odpchlenie, opieka 
weterynaryjna w całym okresie pobytu zwierzęcia w Hotelu przewidzianym średnio na 
ok. 14 dni. … podniesieniem wysokości stawki chciałem osiągnąć efekt bardziej 
wnikliwego zainteresowania się gmin znalezieniem właścicieli tych psów, przed ich 
przekazaniem do Hotelu. Oceniam, Ŝe słuŜby gminne (np. straŜe gminne) zbyt szybko 
i często pochopnie starają się pozbyć z terenu gminy zwierzę sprawiające wraŜenie 
bezdomności. Opiekę weterynaryjną nad wszystkimi zwierzętami bezdomnymi 
przyjętymi do Hotelu na zlecenie gmin sprawuje Gabinet Weterynaryjny – Tomasz S., 
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w tym równieŜ w przypadku zwierząt z gminy Dobra – wykonuje szczepienia 
obowiązkowe.”.  

[Dowód: akta kontroli str. 82 - 88] 

W okresie 2011 – 2012 Hotel nie prowadził działalności w zakresie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt na zlecenie gmin. 

 [Dowód: akta kontroli str. 15 – 17, 19 – 80] 

W zakresie spełniania wymagań formalnych dotyczących prowadzenia 
schroniska stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

• Brak zezwolenia Burmistrza Polic na prowadzenie schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w obiektach Hotelu, wydanego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy 
oucz -, 

• Brak decyzji PLW o wpisie Hotelu do rejestru podmiotów nadzorowanych przez 
słuŜby weterynaryjne, nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego oraz 
decyzji o spełnianiu przez Hotel wymagań weterynaryjnych określonych dla 
schronisk, wydanej na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy uozz.  

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Hotelu w badanym obszarze. 

2. Ocena stanu technicznego i sanitarnego schroniska oraz zapewnienia 
właściwych warunków bytowania zwierząt. 

W dniu 29.11.2012 r. w obecności Zbigniewa Kończaka i przy udziale Renaty 
Chełmowskiej Prezesa Zarządu Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami w Polsce 
Oddział w Szczecinie przeprowadzono oględziny6 Hotelu w zakresie stanu 
technicznego i sanitarnego oraz warunków bytowania przetrzymywanych zwierząt. 
Oględzinami objęto równieŜ dokumentację Hotelu w zakresie: przyjmowania zwierząt, 
Ŝywienia, zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych oraz adopcji. W wyniku oględzin 
ustalono, Ŝe:7 

Strefa A 
Na terenie wydzielonym z posesji, z bramą wjazdową z napisem „Kwarantanna 

Police” znajdowało się 10 zadaszonych boksów o wymiarach 2x4 m na podmurówce 
betonowej, oddzielonych ściankami uniemoŜliwiającymi kontakt zwierząt. Boksy nie 
posiadały wybiegów. KaŜdy z boksów posiadał czystą i suchą posadzkę piaskową, 
drewnianą nieocieploną budę wyścieloną czystą suchą słomą i naczynie na wodę. 
Przyległy teren porośnięty trawą. W trakcie oględzin w boksach nie było zwierząt. 
Według Zbigniewa Kończaka: 
▪ boksy wykorzystywane są przez przedsiębiorcę lekarza weterynarii Tomasz S. do 
wykonywania usługi 14 dniowej kwarantanny bezdomnych psów wyłapanych z Gminy 
Police na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Polic, 
▪ udostępnienie boksów A Tomaszowi S. odbywa się na podstawie ustnej umowy, 
a Zbigniew Kończak. sprawuje opiekę nad psami przyjętymi do kwarantanny. Według 
oświadczenia Zbigniewa Kończaka, dla potrzeb przeprowadzenia zabiegów 
weterynaryjnych w strefie A, udostępnia Tomaszowi S. pomieszczenie z 11 boksami 
wykorzystywane równieŜ do izolowania chorych zwierząt. W trakcie oględzin 
pomieszczenie było puste. Środki lecznicze i dezynfekcyjne – wg Zbigniewa Kończaka - 
są kaŜdorazowo przywoŜone i nie są przechowywane w tym pomieszczeniu.  

[Dowód: akta kontroli str. 95 - 99] 
 

                                                 
6 W trybie art. 39 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r. Nr 82), zwana dalej 
„ustawą o NIK” 
7 Dla potrzeb oględzin na terenie posesji zajmowanej przez Hotel umownie wydzielono strefy A, B i C. 
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Strefa B 
Obiekt stanowiący 20 boksów usytuowanych szeregowo w dwóch rzędach 

oddzielonych ściankami murowanymi. Boksy o wymiarach 3x3 m, na podmurówce 
betonowej, zadaszone, oddzielone bocznymi ściankami murowanymi, z wejściem 
z siatki drucianej. Boksy nie mają wybiegów. KaŜdy z boksów posiadał czystą i suchą 
posadzkę piaskową, drewnianą nieocieploną budę wyścieloną czystą suchą słomą 
i naczynia na wodę oraz na karmę. Powierzchnia strefy porośnięta trawą. W 10 
boksach oznakowanych nazwami gmin znajdowało się ogółem 13 psów, a w tym po 
jednym w 8 boksach oznakowanych Lipiany, Pyrzyce, Trzcińsko Zdrój, Dolice, Pyrzyce, 
Chojna, Przelewice, Dobra oraz po 2 psy w 2 boksach oznakowanych Bielice i Dobra. 
W 2 boksach oznakowanych imionami psów znajdowało się po 1 psie przekazanym do 
okresowej opieki w ramach usługi hotelowej.  W pozostałych 8 boksach – brak zwierząt.  

Wg oświadczenia Zbigniewa Kończaka: 
▪ weterynaryjną opiekę nad zwierzętami w strefie B sprawuje, na podstawie ustnego 
porozumienia Tadeusz S. w ramach rekompensaty za udostępnienie do kwarantanny 
boksów w strefie A. Na podstawie oceny stanu przyjętego psa, Zbigniew Kończak 
zgłasza Tadeuszowi S. potrzebę dokonania kontroli zdrowia zwierzęcia. Bezdomne 
koty, przyjęte na zlecenie gmin (z wyjątkiem Polic) przetrzymywane są poza strefą B.  
▪ psy przetrzymywane w strefie B oraz bezdomne koty były odpchlone i odrobaczone, 
nie były szczepione przeciwko wściekliźnie. W latach 2011-2012 nie zachodziła 
konieczność wykonania zabiegów leczniczych wśród psów przetrzymywanych w strefie 
B oraz wśród kotów. Nie wykonywano zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt, 
▪ nie prowadzi się dokumentacji dotyczącej zapewnienia opieki weterynaryjnej, a w tym 
kontroli stanu zdrowia psów w strefie B i bezdomnych kotów; leczenia zwierząt; 
zwalczania pasoŜytów wewnętrznych i zewnętrznych; zabiegów weterynaryjnych,  
▪ nie prowadzi się dokumentacji dotyczącej stosowanej ilości i jakości karmy oraz 
stosowanych godzin Ŝywienia zwierząt przebywających w strefie B.  
W trakcie oględzin, we wskazanych boksach nie było kotów, 

 [Dowód: akta kontroli str. 95 - 99] 
Strefa C 

W budynku Hotelowym znajduje się pomieszczenie do przechowywania 
Ŝywności dla zwierząt wyposaŜone w 2 zamraŜarki i lodówkę oraz oddzielne 
pomieszczenie wykorzystywane do przyjęcia kotów (z wyjątkiem gminy Police). 
W Hotelu brak jest chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt lub pieca do 
ich spalania. Zwłoki zwierząt przewoŜone są do utylizacji do Schroniska w Szczecinie. 

[Dowód: akta kontroli str. 95 - 99] 
Pozostałe ustalenia oględzin. 

Według Zbigniewa Kończaka w jednym pomieszczeniu umieszczane są 
zwierzęta tej samej płci, a powierzchnia boksów spełnia rolę wybiegów. Karmienie 
odbywa się codziennie dwukrotnie, tj. ok. godz. 7 (karma gotowana) oraz w godz.17–18 
(karma suchą). Zwierzętami zajmuje się Zbigniew Kończak posiadający wykształcenie 
i kwalifikacje technika - technologa zbiorowego Ŝywienia oraz jedna osoba pomagająca.  

 [Dowód: akta kontroli str. 95 - 99] 

Zbigniew Kończak wyjaśnił, Ŝe posiada potrzebną ilość słomy, mat i kołder do 
ocieplenia bud. Według Zbigniewa Kończaka „Budy są wyściełane wystarczającą moim 
zdaniem warstwą wyściółki słomianej, która na bieŜąco jest uzupełniana ….”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 82 - 88] 

Do nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego i sanitarnego Hotelu, 
zapewnienia właściwych warunków bytowania zwierząt oraz dokumentowania 
prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych naleŜy zaliczyć:   

Ustalone 
nieprawidłowości 
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• brak udokumentowanego zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierząt, w tym 
dokonywania kontroli stanu zdrowia przetrzymywanych psów i kotów oraz 
wykonania zabiegów zwalczania pasoŜytów, 

• nieprzeprowadzanie szczepień przeciwko wściekliźnie oraz zabiegów sterylizacji 
i kastracji przetrzymywanych zwierząt,  

• brak wybiegów dla zwierząt oraz brak pomieszczenia lub chłodni do czasowego 
przetrzymywania zwłok zwierząt, 

• brak udokumentowania ilości i jakości stosowanej karmy.   

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Hotelu w badanym obszarze. 

3. Ocena rzetelności prowadzonej dokumentacji dotyczącej przyjmowania 
zwierząt do schroniska, prowadzonych zabiegów eutanazji oraz adopcji. 
 

W latach 2010 – 2012 r. (do 11.10.) do Hotelu, na zlecenie gmin, przyjęto 
ogółem 553 bezdomnych zwierząt, a w tym 463 psów i 90 kotów, z tego:  

▪ w 2010 r.   - 160 szt. zwierząt , w tym 142 psy i 18 kotów; 
▪ w 2011 r.   - 231 szt. zwierząt , w tym 174 psy i 57 kotów; 
▪ w 2012 r. (do 11.10.)   - 162 szt. zwierząt , w tym 147 psów i 15 kotów. 

 [Dowód: akta kontroli str. 15- 17, 19 -21, 81,100 -102] 

 Zbigniew Kończak przedstawił następującą dokumentację dotyczącą 
bezdomnych zwierząt przekazywanych przez Gminy do Hotelu: 
� 10 zeszytów – rejestrów prowadzonych oddzielnie dla kaŜdej z 14 Gmin: Kamień 

Pomorski, Lipiany, Pyrzyce, Trzcińsko Zdrój, Dolice, Pyrzyce, Chojna, Przelewice, 
Dobra, Nowe Warpno, Stare Czarnowo, Recz, Mieszkowice, Trzebiatów (brak 
wpisów dotyczących gmin: Recz, Mieszkowice i Trzebiatów). Rejestry zawierały 
wpisy dotyczące: daty, ilości i gatunku przyjmowanych zwierząt, numer i datę 
rachunku wystawionego za usługę, oraz wartość usługi; 

� zbiór kopii rachunków wystawionych gminom za przyjęcie bezdomnych zwierząt, 
� zbiór kart przekazania psów do adopcji.  

Przedstawiona dokumentacja nie zawierała opisu przyjętego zwierzęcia, w tym 
zwłaszcza jego wieku, płci, maści i oznakowania lub fotografii przyjętych zwierząt, co 
uniemoŜliwia ich identyfikację.  

[Dowód: akta kontroli str.76 - 80] 
Zbigniew Kończak w latach 2011 – 2012 nie prowadził: 

� wykazu zwierząt przyjętych do Hotelu na zlecenie gmin tj. wykazu, o którym 
mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

� dokumentacji padnięć lub eutanazji zwierząt przebywających w Hotelu.  
[Dowód: akta kontroli str. 76 – 80, 95 - 99] 

Zbigniew Kończak wyjaśnił, Ŝe: „W moim rozumieniu nie miałem potrzeby 
prowadzenia takiego wykazu, jak równieŜ uwaŜałem, Ŝe biorąc pod uwagę całokształt 
mojej działalności gospodarczej, (ww.) rozporządzenie … - mnie nie dotyczy. …. 
Uznałem prowadzenie szczegółowej ewidencji za zbędne i nie przydatne w związku 
z zakresem mojej działalności …, a takŜe nie znanych mnie wymagań w tym względzie 
dla działalności przyjmowania do Hotelu bezdomnych zwierząt. Ponadto nikt 
dotychczas nie Ŝądał okazania się prowadzeniem tak szczegółowej ewidencji 
zakładającej moŜliwość ustalenia stanu ilościowego Ŝywych i padłych zwierząt 
praktycznie w dowolnym dniu prowadzenia działalności. 

 [Dowód: akta kontroli str. 82 - 88] 

Ocena cząstkowa 
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3.1. Adopcje 

Na podstawie sporządzanych8 w Hotelu dowodów adopcji psów w latach 2010 – 
2012 (do 18.11.) ustalono, Ŝe do adopcji przekazano 291 psów. Adopcje 
udokumentowano 168 dokumentami, z czego: 157 kart dotyczyło 280 psów, a 11 
wpisów do rejestru dokumentowało przekazanie 11 psów. Ponadto ustalono m.in., Ŝe: 
• we wszystkich 168 przypadkach brak jest dat sporządzenia dowodów, a data 

przekazania psa do adopcji znajduje się tylko w 22 dowodach, co uniemoŜliwia 
ustalenie liczby adoptowanych psów w poszczególnych latach,  

• wszystkie 157 kart adopcyjnych nie posiadało numeracji i daty sporządzenia oraz 
oznaczeń identyfikujących zwierze przebywające w Hotelu,       

• wszystkie 11 wpisów do rejestru opatrzonych było datą wpisu i kolejną numeracją,      
• spośród wszystkich 168 dowodów przekazania do adopcji, w 40 przypadkach 

wskazano płeć psa, w 8– rasę, w 7 - kolor sierści w 5 dowodach – wielkość.  
• w 145 przypadkach wskazano imię i nazwisko osoby adoptującej, w 135 

przypadkach - miejsce zamieszkania, w 93 – nr dowodu osobistego. W pozostałych 
przypadkach w dowodach adopcji brak udokumentowania powyŜszych informacji.   

• 112 psów zostało przekazano do adopcji przedstawicielom Towarzystwa Ochrony 
nad Zwierzętami, z czego: TOZ Oddział w Policach (TOZ), adoptował 52 psy, 
a przedstawiciele TOZ Oddział w Szczecinie adoptowali 60 psów. 

[Dowód: akta kontroli str. 103 – 108,]  

W dniu 29.11.2012 r. Zbigniew Kończak uzupełnił powyŜszy zbiór o 4 karty 
przekazania 5 psów potwierdzonych podpisem osoby przyjmującej psa:  

[Dowód: akta kontroli str. 103 –112] 

Według informacji9 udzielonych przez TOZ w Policach i TOZ w Szczecinie:  
- TOZ w Policach w 2011 r. przyjął z Hotelu 1 psa, a w 2012 r. - 45 psów. Głównym 
powodem przejmowania były złe warunki bytowania, szczególnie w okresie zimowym, 
tj. nieocieplone budy, brak wyściółki. Przejmowano zwierzęta najbardziej potrzebujące 
pomocy, wychudzone, cięŜarne lub suki ze szczeniakami. Stan zwierząt był róŜny. 
Niektóre psy były chore, cięŜarne, wychudzone, zapchlone, zarobaczone z widocznymi 
zmianami skórnymi, które wymagały natychmiastowej pomocy lekarskiej. Nie były 
zaszczepione przeciwko wściekliźnie. W 2011 r. przejęto nieodpłatnie 1 psa, który 
z uwagi na stan psychiczny został przejęty przez Schronisko w Szczecinku gdzie pies 
trafił pod opiekę behawiorysty. W 2012 r. przejęto nieodpłatnie 45 psy z czego: 26 psów 
wydano do adopcji krajowej, 2 psy wydano do adopcji zagranicznej, 10 psów 
przekazano do TOZ Szczecin, 1 pies przekazano Fundacji zajmującej się psami rasy 
Rodezjan, a 6 psów czeka na nowe domy.  

  [Dowód: akta kontroli str. 113 – 114,115 - 116] 

- TOZ w Szczecinie – od 2010 r. przejął do adopcji 60 psów, głównie z powodu złych  
warunków bytowania, szczególnie w okresie zimowym. Adoptowane psy nie miały 
ksiąŜeczek zdrowia i nie były szczepione przeciwko wściekliźnie, nie były odrobaczane 
i odpchlone. Bardzo często były chore i wychudzone. Z przejętych w 2010 r. 30 psów,  
3 poddano humanitarnej eutanazji, 19 wydano do adopcji krajowej a 8 – zagranicznej. 
W 2011 r. przejęto i wydano do adopcji w kraju 17 psów, a w 2012 r. przejęto i wydano 
13 psów. Koszty opieki, szczepienia w latach 2010-2012 sfinansowano środkami TOZ. 

 [Dowód: akta kontroli r.117 – 118; 119 – 120] 
 

                                                 
8 PrzedłoŜonych kontrolującemu  
9 w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
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Wg stanu na 29.11.2012 r. w Hotelu przebywało ogółem 13 bezdomnych psów 
(brak kotów) przyjętych od Gmin. 

[Dowód: akta kontroli r. 96 – 99] 
 

Zbigniew Kończak nie przedłoŜył dowodów przekazania do adopcji lub innych 
dowodów rozchodu (wydanie właścicielowi, padnięcia, eutanazje, przekazanie do 
Schroniska w Szczecinie) oraz nie wskazał miejsc przebywania 154 psów oraz 90 
bezdomnych kotów przyjętych do Hotelu na zlecenie gmin w latach 2010 – 2012 r. (do 
11.10.). 

[Dowód: akta kontroli str. 76 - 80 ] 

Zbigniew Kończak wyjaśnił, Ŝe: „Przez dłuŜszy okres czasu w tym obejmujący 
takŜe rok 2010, nie przywiązywałem uwagi do kwestii udokumentowanego 
potwierdzenia przekazywania psów i kotów do adopcji. W pewnym momencie 
doszedłem do wniosku w oparciu o moja praktykę świadczenia usług hotelowych dla 
zwierząt, Ŝe naleŜy przyjąć tak jak w zawieranych umowach z właścicielami zwierząt, iŜ 
nieodebrane zwierzę po 14 dniach przechodzi na własność Hotelu. Poza tym miałem 
kilka przypadków gdzie właściciel psa odłowionego na terenie gminy i dostarczonego, 
jako bezdomne zwierzę do Hotelu – chciał odnaleźć swoje zwierzę, a ja niemiałem 
danych osoby, która psa adoptowała, a z drugiej nie chciałem przekazywać tych 
danych (bo przekazałem swojego psa) ale brakowało mnie dowodu przekazania, który 
chronił by mnie przed posądzeniem o unieszkodliwienie psa. …Po przemyśleniu 
sprawy samoistnie wprowadziłem karty adopcyjne psów, którymi dokumentowane było 
przekazywanie bezdomnych zwierząt nowym właścicielom. Oświadczam, Ŝe wszystkie 
bezdomne zwierzęta tj. psy i koty, które zostały przyjęte do Hotelu w okresie 2010 – 
2012 a na które nie zostały wystawione dokument adopcyjne – zostały przekazane do 
adopcji, za wyjątkiem ok. 20 szt. psów, które padły w trakcie pobytu w Hotelu i ich 
zwłoki zostały odwiezione do utylizacji. … UwaŜałem, Ŝe dowód adopcyjny powinien 
przede wszystkim potwierdzać fakt przekazania zwierzęcia nowemu właścicielowi 
i potwierdzony danymi osobowymi tej osoby a zwłaszcza jej podpisem potwierdzającym 
przyjęcie zwierzęcia, a w przypadku osób prywatnych równieŜ nr dowodu osobistego – 
pozostałe dane nie traktowałem tak rygorystycznie. Brak imienia i nazwiska w części 
dokumentów wynikał z tego, Ŝe osoby te były mnie wcześniej znane i wystarczał ich 
podpis na karcie. Nie zastanawiałem się, jakie powody stoją z duŜym udziałem TOZ 
w adopcjach bezdomnych psów przyjętych do Hotelu w latach 2010 – 2012. 
Wiedziałem, Ŝe TOZ poszukują domów dla tych zwierząt i posiadają większe 
moŜliwości w tym zakresie niŜ Hotel. Dla mojej działalności było to istotne 
wspomoŜenie zapewniające w miarę szybkie przekazanie zwierząt poza Hotel (do 
adopcji) i zwolnienie miejsc w boksach dla kolejnych bezdomnych zwierząt wyłapanych 
na terenie gmin.”.  

Ponadto Zbigniew Kończak w sprawie braku udokumentowania sposobu 
postępowania z przetrzymywanym w Hotelu zwierzęciem (dotyczących np. ucieczki, 
padnięcia, przekazania zwłok do utylizacji)  wyjaśnił, Ŝe „ Uznałem prowadzenie takiej 
ewidencji za zbędne, w związku z zakresem mojej działalności (uzupełnienie 
podstawowej działalności hotelowej), a takŜe nieznanych mnie wymagań w tym 
względzie dla działalności przyjmowania do Hotelu bezdomnych zwierząt.” 

 [Dowód: akta kontroli str. 82 - 88] 
 

W sprawach stosowanych zasad adopcji zwierząt, wykonywania zabiegów 
weterynaryjnych u psów przekazanych do adopcji oraz współpracy z wolontariuszami 
i prowadzonych akcji promującymi adopcje zwierząt Zbigniew Kończak wyjaśnił, m.in. 
Ŝe: „„…rozmowy przeprowadzane z gminami w związku z rachunkami, którymi je 
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obciąŜałem za przyjęcie bezdomnych zwierząt do Hotelu – utwierdzały mnie, Ŝe 
zwierzęta pochwycone na terenie gminy z upływem 14 dni od chwili przyjęcia …stają 
się własnością Hotelu, gdyŜ za taki okres gmina opłacała pobyt zwierzęcia – ujęty w … 
stawce za przyjęcie zwierzęcia. Nie ustalałem w formie dokumentu reguł i wymagań 
adopcji, nie znałem równieŜ normy prawnej, która by mnie obligowała do posiadania 
takiego dokumentu. Przekazując psa do adopcji zawsze miałem na względzie dobro 
psa i dlatego teŜ prowadziłem rozmowy (wywiad) z potencjalnym nowym właścicielem, 
Ŝeby upewnić się, Ŝe zwierzę „idzie w dobre ręce”. Nie pobierałem opłat i nie ustalałem 
cennika opłat za przekazanie psa do adopcji. Wydawane do adopcji zwierzęta nie były 
wykastrowane lub wysterylizowane oraz zaszczepione przeciw wściekliźnie. 
Wykonywanie powyŜszych zabiegów musiałoby wpłynąć na ustalenie opłat 
adopcyjnych …, na co nie mogłem sobie pozwolić gdyŜ mogło to by ograniczyć 
działalność adopcyjną. Nie mniej przy adopcjach kaŜdorazowo informowałem osobę 
zabierające zwierzę, Ŝe jest ono odpchlone i odrobaczone, natomiast kastrację, 
sterylizację i szczepienia przeciwko wściekliźnie naleŜy wykonać we własnym zakresie.  
Byłem … Ŝywotnie zainteresowany ułatwianiem na wszelkie sposoby dostępu do Hotelu 
wolontariuszy i osób odwiedzających Hotel w okresie 2011 -2012. Działało to, bowiem 
w interesie bezdomnych zwierząt poprzez wynikające z tych wizyt działania adopcyjne 
i umoŜliwiało kontynuowanie tej działalności przez Hotel. Nie prowadziłem w latach 
2011 – 2012 akcji informujących i promujących adopcje, opierałem się głównie na 
rozgłosie społecznym, który uzyskiwałem dzięki osobom, które wcześniej adoptowały 
bezdomne zwierzęta z mojego Hotelu, a takŜe informacji w tym względzie 
pozyskiwanych przez osoby z zamiarem adopcji – z Animal Control i z TOZ. W latach 
2011 – 2012 nie odnotowałem Ŝadnego przypadku powrotu zwierząt adoptowanych.”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 76 – 80, 82 - 88] 

 
W zakresie rzetelności dokumentowania liczby i czasu przyjmowania zwierząt 

do Hotelu, prowadzonych eutanazji i adopcji stwierdzono następujące 
nieprawidłowości. 

• brak udokumentowania miejsca pobytu 154 psów i 90 bezdomnych kotów 
przekazanych do Hotelu przez gminy w latach 2010 – 2012 r. (do 11.10.), 

• nierzetelne udokumentowanie adopcji uniemoŜliwiające identyfikację 
adoptowanego psa, ustalenie dat i ilości adopcji w poszczególnych latach oraz 
danych osobowych większości osób adoptujących zwierzęta,  

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Hotelu w badanym obszarze. 

 

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

 
 W toku kontroli Zbigniew Kończak odmówił udostępnienia: 

• ewidencji finansowej, w tym kosztów funkcjonowania Hotelu w latach 2011 - 
2012 r. (m.in. kosztów: wyŜywienia, opieki weterynaryjnej, zakupu leków, 
wywozu nieczystości, transportu i utylizacji zwierząt), 

• dokumentacji z kontroli przeprowadzonych w Hotelu w latach 2011 i 2012.  
[Dowód: akta kontroli str. 76 - 80 ]  

Zbigniew Kończak wyjaśnił, iŜ odmowa udostępnienia ww. danych wynika z: 
„braku moŜliwości wydzielenia dokumentacji finansowej związanej z wydatkowaniem 
środków pozyskanych od gmin … z posiadanej dokumentacji dotyczącej całokształtu 
działalność Hotelu, tym bardziej, Ŝe prowadzona ewidencja księgowa w Hotelu nie 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena  

cząstkowa 
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zakłada wydzielenie i prowadzenie oddzielnej ewidencji związanej z wydatkowaniem 
środków publicznych. Brak jest moŜliwości ustalenia pełnych kosztów prowadzenia 
działalności Hotelu … w związku m.in. z bezpłatnym i nieewidencjonowanym 
pozyskiwaniem Ŝywności dla zwierząt w postaci czerstwego pieczywa, kości bydlęcych 
oraz przeterminowanej Ŝywności (mięso i przetwory) ze sklepów.  

W latach 2011 i 2012 w Hotel nie był kontrolowany przez inne organy kontroli 
oraz jednostki samorządowe (gminy), a w tym takŜe nie był kontrolowany w zakresie 
wykorzystania środków finansowych.”  

[Dowód: akta kontroli str. 89 - 91] 

a) Na podstawie rachunków wystawionych gminom w latach 2011 – 2012 (do 6.11.) za 
przyjęcie do Hotelu wyłapanych bezdomnych zwierząt ustalono, Ŝe:  
 

Lp. 
Nazwa 
gminy 

Ilość 
rachunków 

Liczba 
przyjętych 
zwierząt  

W tym: 
Wartość 

usług w zł 
wg 

rachunku 

W tym za 
przyjęcie (w zł) 

Psów kotów Psów Kotów 

Rok 2011 

1 Pyrzyce 19 37 37 - 8.288 8.288 - 

2 
Kamień 
Pomorski 

16 49 18 31 9.072 4.032 5.040 

3 Dolice 14 19 19 - 4.480 4.480 - 
4 Lipiany 12 21 21 - 4.504 4.504 - 
5 Przelewice 13 21 21 - 4.536 4.536 - 

6 
Stare 
Czarnowo 

4 8 8 - 1.708 1.708 - 

7 
Trzcińsko 
Zdrój 

3 10 10 - 2.240 2.240 - 

8 
Nowe 
Warpno 

2 2 2 - 448 448 - 

9 
PUK 
Chojna 

20 32 32 - 8.064 8.064  

10 Bielice 1 2 2 - 448 448  
11 Chociwel 4 30 4 26 5.992 896 5.096 
 Razem 2011 r. 108 231 174 57 49.780 39.644 10.136 

Rok 2012 

1 Pyrzyce 18 36 36 - 7.854 7.854 - 

2 
Kamień 
Pomorski 

12 33 19 14 7.462 4.522 2.940 

3 Dolice 11 16 16 - 3.808 3.808 - 
4 Lipiany 11 15 15 - 3.570 3.570 - 
5 Przelewice 5 9 9 - 1.952 1.952 - 

6 
Stare 
Czarnowo 

4 8 8 - 1.904 1.904 - 

7 
Trzcińsko 
Zdrój 

2 2 2 - 476 476 - 

8 
Nowe 
Warpno 

2 3 2 1 516 306 210 

9 Dobra 6 12 12 - 7.200 7.200 - 

10 
PUK 
Chojna 

16 24 24 - 5.712 5.712 - 

11 Bielice 12 2 2 - 4.828* 4.828*  
12 Recz 1 2 2 - 476 476 - 
 Razem 2012 r. 100 162 147 15 45.758 42.608 3.150 

Ogółem 208 393 321 72 95.538 82.252 13.286 
*za hotelowanie 2 psów od 19.12.2011 do 24.05.2012  

[Dowód: akta kontroli str. 15 – 17, 19 – 21, 89-94] 
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W Zbigniew Kończak oświadczył,10 Ŝe wszystkie gminy obciąŜone kosztami 
przyjęcia zwierząt dokonały zapłaty kwoty wskazanej na rachunkach, oraz wyjaśnił, Ŝe 
„W usłudze przyjęcia … mieściło się: zapewnienie miejsca w boksie dla zwierząt, 
wyŜywienie, odrobaczenie i odpchlenie, opieka weterynaryjna w całym okresie pobytu 
zwierzęcia w Hotelu przewidzianym średnio na ok.14 dni.”. 

[Dowód: akta kontroli str. 82 - 88] 

Średnia kwota opłaty za przyjęte do Hotelu 1 zwierzę w: 
� 2011 r. wynosiła 215 zł za sztukę, w tym: 228 zł za 1 psa i 178 zł za 1 kota,.  
� 2012 r. wynosiła 600 zł za przyjęcia psa z Gminy Dobra oraz 282 zł 1 zwierzę 

wyłapane w innych gminach, w tym: 290 zł za 1 psa i 210 zł za 1 kota. 
[Dowód: akta kontroli str. 15 -17, 19 -21,81] 

 [Dowód: akta kontroli str. 15 – 17, 19 – 21, 76 – 80, 89 –94] 

Zbigniew Kończak wyjaśnił, Ŝe: „Nie posiadam i nie sporządzałem 
udokumentowanych kalkulacji kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Hotelu, 
przyjętymi na zlecenie gmin. … Pozyskane środki …moim zdaniem zabezpieczały 
realizację podjętych w 2011 r. i w 2012 r. zobowiązań świadczenia przyjętych od gmin 
zleceń na usługę przyjęcia bezdomnych zwierząt..”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 82 - 88] 

W kontrolowanej działalności Hotelu w zakresie wykorzystania środków 
przeznaczonych na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

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. Rozliczenie brakującej na dzień 11.10.2012 r. liczby 154 psów i 90 bezdomnych 
kotów przekazanych do Hotelu przez gminy w latach 2010-2012.  

2. Uzyskanie zezwolenia Burmistrza Polic na prowadzenie w obiektach Hotelu 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

3. Zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecnie prowadzenia 
w obiektach Hotelu działalności nadzorowanej w zakresie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. 

4. Ustalenie i przestrzeganie udokumentowanych zasad opieki nad zwierzętami 
zapewniających w szczególności kontrolę stanu zdrowia, przeprowadzanie 
sterylizacji lub kastracji, zwalczanie pasoŜytów oraz szczepienie zwierząt zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

5. Prowadzenie wykazu zwierząt oraz dokumentowania adopcji w sposób 
umoŜliwiający ustalenie aktualnych stanów przetrzymywanych zwierząt.  

6. Zapewnienie w Hotelu odpowiednich warunków bytowania zwierząt, w tym m.in. 
zapewnienia dostępu do utwardzonych wybiegów. 
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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 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 pokontrolnych oraz o podjętych działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
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  

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