
  
 

 

 

 
 
LSZ– 4101-22-03/2012 
 

 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 
 



 

 

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 

Kontroler Danuta Laskowska, główny specjalista kontroli państwowej, 
upowaŜnienie do kontroli nr 83605 z dnia 15.10.2012 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

 
Inspektorat – Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS”  
z siedzibą w Białogardzie, ulica Zwycięstwa 58, zwane dalej  
„Stowarzyszeniem”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
Jerzy Harłacz – Jednoosobowy Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia od dnia 20 marca 2004 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 3-4] 

  
  

II. Ocena kontrolowanej działalności. 
NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Stowarzyszenia 

w zakresie zapewnienia w latach 2011-2012 (do 30.09.) naleŜytej opieki 
bezdomnym psom w schronisku w Białogardzie. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe 
przetrzymywane zwierzęta znajdowały się we właściwej kondycji oraz były naleŜycie 
traktowane przez pracowników schroniska. 

Negatywna ocena funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt 
prowadzonego przez Stowarzyszenie wynika z następujących nieprawidłowości oraz 
negatywnych ocen cząstkowych badanej działalności:  

Stowarzyszenie nie posiadało zezwoleń na prowadzenie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt w gminach województwa zachodniopomorskiego (30 gminach 
w 2011 r. i 22 gminach w 2012 r.), co było niezgodne z art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1.  

Stowarzyszenie w badanym okresie nie wykonywało zaleceń wydanych przez 
słuŜby weterynaryjne, w celu poprawy i doprowadzenia do obowiązujących standardów 
warunków przebywania psów w schronisku. Niezgodnie z wymaganiami 
obowiązującego rozporządzenia2 m.in. nie zapewniono wybiegów w większości kojców, 
nie wyodrębniono izolatki dla chorych psów, pomieszczeń do wykonywania zabiegów 
leczniczych i chirurgicznych oraz do przechowywania m.in. produktów weterynaryjnych 
i środków dezynfekcyjnych. W schronisku nie uŜytkowano pomieszczenia do 
wydawania psów do adopcji. W latach 2010-2011 przetrzymywano psy w nadmiernym 
zagęszczeniu, limity weterynaryjne przekroczono o 19% i 24%.  
                                                 
1 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) 
2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657) 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Niewykonanie zaleceń weterynaryjnych spowodowało wydanie w grudniu 2011 r. 
zakazu prowadzenia schroniska i wykreślenia go z rejestru podmiotów objętych 
nadzorem weterynaryjnym. Stowarzyszenie w październiku 2012 r. uzyskało kolejny 
wpis do rejestru. Do zakończenia niniejszej kontroli, Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Białogardzie nie dokonał oceny spełniania przez schronisko wymagań 
weterynaryjnych.  

Stowarzyszenie w latach 2010-2012 (do 30.06.) z tytułu wyłapywania 
i przetrzymywania zwierząt w schronisku otrzymało od gmin łącznie 1.499,6 tys. zł 
środków. Środki te, stanowiące m.in. tzw. opłaty jednorazowe zgodnie z umowami, 
przeznaczone były na zakup, remont i utrzymanie infrastruktury schroniska. 
Stowarzyszenie nie udokumentowało wykorzystania zgodnie z warunkami umów 819,9 
tys. zł, tj. 54,7% otrzymanych środków.  

 Stowarzyszenie nie zapewniło właściwej opieki weterynaryjnej zwierzętom 
przetrzymywanym w schronisku. W 2012 r. mimo ustawowego obowiązku nie 
wysterylizowano/wykastrowano 313 przyjętych psów. W latach 2010 -2012 (do 30.09.) 
nie zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 440 psów, tj. 36,5% liczby przyjętych do 
schroniska i wymagających szczepienia.  

Wskaźnik śmiertelności zwierząt w schronisku wzrósł z 31,0% w 2010 r. do 
37,2% w 2012 r. (do 30.09.). Według dokumentacji wszystkie zgony zwierząt nastąpiły 
z przyczyn naturalnych. Schronisko nie posiadało udokumentowanego rozliczenia 
liczby zwłok psów oddanych do utylizacji.  

 Ewidencję przetrzymywanych zwierząt w schronisku prowadzono nierzetelnie 
i niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. W dokumentacji schroniska 
nie przedstawiano szczegółowego opisu przyjmowanych i wydawanych do adopcji 
psów, nie wpisywano informacji o prowadzonych szczepieniach i zabiegach 
weterynaryjnych. Nierzetelne prowadzenie ewidencji spowodowało m.in., wykazanie 
w 2011 r. rozchodów psów o 42 sztuki wyŜszych od ich przychodów.  

Pomimo negatywnej oceny funkcjonowania schroniska, NIK pozytywnie ocenia 
podjęcie w 2012 r. szeregu prac remontowo – budowlanych mających na celu, zgodnie 
z zaleceniami słuŜby weterynaryjnej, poprawę warunków bytowych przetrzymywanych 
zwierząt.  

 

III. Opis ustalenia stanu faktycznego. 
1. Spełnianie przez podmiot prowadzący schronisko wymogów formalnych, 

dotyczących decyzji i zezwoleń umoŜliwiających rozpoczęcie działalności 
schroniska. 

1.1.   Stowarzyszenie, prowadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt 
w Białogardzie (schronisko) zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
20.04.2004 r. pod numerem 0000204135. Celem działania Stowarzyszenie jest między 
innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym ich wyłapywanie, opieka 
weterynaryjna i przygotowanie zwierząt do adopcji.  
 Według statutu obowiązującego od 9.02.2007 r., stowarzyszenie jest 
dobrowolnym zrzeszeniem społecznym o celach niezarobkowych, posiadającym 
osobowość prawną. Terenem działania obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie schronisk, ośrodków 
adopcyjnych i przytulisk dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenie i nadzorowanie ich 
pracy w porozumieniu z władzami terenowymi. Na fundusze Stowarzyszenia składają 
się: wpływy ze składek członkowskich, dochody z majątku, dotacje, darowizny, spadki 
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i zapisy oraz inne dochody, które słuŜą do prowadzenia działalności statutowej oraz 
pokrycia potrzeb organizacyjnych Stowarzyszenia.  

[Dowód: akta kontroli str. 3-12] 
  

Schronisko w Białogardzie prowadzone przez Stowarzyszenie wpisane zostało 
do rejestru podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym przez Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Białogardzie (PIW) i decyzją z 6.10.2005 r. nadano schronisku 
weterynaryjny numer identyfikacyjny. W związku ze zmianą przepisów w sprawie 
sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego3, w dniu 9.10.2007 r. 
zmieniony został weterynaryjny numer identyfikacyjny schroniska na 32018601. 

[Dowód: akta kontroli str. 13-14] 
 

 W dniu 17.10.2011 r. na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt4, PIW wydał decyzję nakazującą 
wstrzymanie przyjmowania zwierząt do schroniska do czasu: 

• zmniejszenia liczby psów w schronisku do 250 sztuk i zapewnienia kaŜdemu psu 
legowiska (budy), 

• zwiększenia liczby boksów przeznaczonych na kwarantannę, 
• uzupełnienia brakujących wpisów w prowadzonym rejestrze psów,  
• wyremontowania lub wymiany kontenerów wykorzystywanych, jako magazyn do 

przytrzymywania karmy dla zwierząt oraz chłodni do przechowywania ubocznych 
produktów pochodzenia zwierzęcego,  

• naprawienia kanałów odpływowych do zbiorników oraz podłączenia pomieszczeń 
socjalnych do kanalizacji. 
 W uzasadnieniu do ww. decyzji PIW stwierdził, Ŝe przeprowadzone w schronisku 
w dniach 6 i 13 lipca 2011 r. oraz 16 września 2011 r. kontrole w zakresie warunków 
weterynaryjnych stwierdziły szereg uchybień i nieprawidłowości. Nie uległa zmianie 
ilość kojców dla psów i ilość bud, w wyniku czego (przy liczbie 306 psów) ilość bud była 
niewystarczająca. W niektórych kojcach na jedną budę przypada po 2 – 3 psy. Do 
schroniska przywoŜono psy grupami (10 - 15 psów), co przy 8 kojcach przeznaczonych 
na kwarantannę negatywnie wpływa na bieŜące funkcjonowanie schroniska, powodjąc 
nadmierne zagęszczenie w innych kojcach i agresję wśród zwierząt. Magazyny do 
przechowywania karmy i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego były 
zniszczone. W rejestrze brak było wpisów dotyczących dat i powodów zgonów psów. 
Nie uruchomiono równieŜ osobnego pomieszczenia do wydawania psów ze schroniska. 

[Dowód: akta kontroli str. 15-17] 
   

 Prezes Stowarzyszenia 21.11.2011 r. nie zgodził się z ustaleniami ww. kontroli 
PIW stwierdzając, Ŝe został zakupiony nowy kontener, liczba psów została zmniejszona 
do 250, wykonano nowe budy, ale pozostawiono teŜ stare, które będą sukcesywnie 
wymieniane. Pomieszczenie socjalne wraz z magazynem zostanie podłączone do 
kanalizacji, a nowe kojce kwarantannowe zostaną wykonane w 2012 r. Pozostałe 
zalecenia będą wykonywane na bieŜąco w zaleŜności od posiadanych środków 
finansowych, ale priorytetem jest bieŜące utrzymanie schroniska, zapewnienie leczenia 
weterynaryjnego, zakup karmy itd. 

                                                 
3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. Nr 114, poz. 784) – uchylone z dniem 14.11.2008 r. przez 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. Nr 193, poz. 1193)  
4  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 dalej u.o.z.z. 
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 W odpowiedzi PIW stwierdził, Ŝe ograniczenie obsady do 250 psów niczego nie 
zmienia, skoro nadal psy przyjmowane są do schroniska. Psy do schroniska 
przyjmowane są w grupach, dlatego naleŜy zwiększyć liczbę kojców na kwarantannie.  
 Z uwagi na nieusunięcie przez Stowarzyszenie stwierdzonych nieprawidłowości 
(ustalonych m.in. podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 9–10.11.2011 r.), PIW 
w dniu 6.12.2011 r. wydał decyzję zakazującą prowadzenia schroniska i wykreślił obiekt 
z rejestru podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym.  

  [Dowód: akta kontroli str. 18- 21, 24] 
 

  Prezes Stowarzyszenia 15.12.2011 r. złoŜył odwołanie od powyŜszej decyzji do 
organu drugiej instancji tj. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
w Szczecinie (WIW). 
 W ramach postępowania odwoławczego 15.02.2012 r. przeprowadzono kontrolę 
schroniska, podczas której stwierdzono, Ŝe schronisko nadal przyjmuje psy. Obsada 
wynosiła 246 psów, a od 2.11.2011 r. do dnia kontroli przyjęto 184 psy. Oprócz 
zapewnienia nowego kontenera (magazynu) na karmę, pozostałych nieprawidłowości 
nie usunięto. Nie zwiększono ilości kojców przeznaczonych do kwarantany, nie 
uzupełniono brakujących bud, nie uruchomiono pomieszczenia do wydawania zwierząt, 
dokumentacja prowadzona była niekompletnie. W związku z powyŜszymi ustaleniami 
WIW decyzją z 21.02.2012 r. utrzymał w mocy zaskarŜoną decyzję dotyczącą 
skreślenia schroniska z rejestru i zakazu jego prowadzenia.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z 13.09.2012 r. oddalił 
ww. skargę Stowarzyszenia. 

[Dowód: akta kontroli str. 21-26, 27] 

  Stowarzyszenie zamiast usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w listopadzie 
2011 r. w działalności schroniska, mających na celu poprawę warunków przebywania 
przetrzymywanych zwierząt, w dniu 13.09.2012 r. złoŜyło wniosek do PIW o rejestrację 
schroniska i wpis do ewidencji. We wniosku stwierdzono, Ŝe wpis dotyczy 
„…dotychczas prowadzonego schroniska w tym samym miejscu.”. 
 Wykonując obowiązek wynikający z przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 u.o.z.z, 
PIW w dniu 11.10.2012 r. nadał schronisku nowy weterynaryjny numer identyfikacyjny – 
32018602 i dokonał wpisu do rejestru podmiotów nadzorowanych. W uzasadnieniu 
decyzji podano, Ŝe wpisanie schroniska do rejestru nie przesądza o spełnieniu przez 
schronisko wymagań weterynaryjnych.  

  Do 7 grudnia 2012 r. tj. do czasu zakończenia kontroli, PIW nie przeprowadził 
kontroli schroniska po wpisaniu go w październiku 2012 r. do rejestru podmiotów 
nadzorowanych. 

 [Dowód: akta kontroli str. 28,29] 

 
1.2.  Realizując zapis art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt5, Burmistrz Białogardu 

15.03.2011 r. zawarł ze Stowarzyszeniem porozumienie na prowadzenie, na czas 
nieokreślony, schroniska, w którym zapewniona zostanie opieka bezdomnym 
zwierzętom z miasta Białogardu. Miasto zobowiązało się do przekazywania dotacji na 
pokrycie kosztów opieki bezdomnym zwierzętom z Białogardu oraz udzielenia 
niezbędnej pomocy w celu pozyskiwania środków na budowę i rozbudowę schroniska.  

[Dowód: akta kontroli str. 30] 

 W umowach zawartych w dniach 11.01.2011 r. oraz 13.03. i 11.06.2012 r. na 
zapewnienie w schronisku opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na 
obszarze Miasta Białogard przez podmiot zewnętrzny, Miasto zobowiązało się do opłaty 
za psa przyjętego do schroniska w kwocie 450 zł w 2011 r. a od kwietnia 2012 r. – 

                                                 
5 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) – zwana u.o z. 
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w kwocie 700 zł. Kwoty obejmowały koszty: utrzymania, zabiegów higienicznych i 
leczenia weterynaryjnego, szczepienia kompleksowego i przeciwko wściekliźnie. Kwota 
wynagrodzenia nie mogła przekraczać w 2011 r. 38,5 tys. zł, a od kwietnia do końca 
grudnia 2012 r. – 18,0 tys. zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 31-34] 
 
 W dniu 28.05.2007 r. pomiędzy Miastem Białogard a Stowarzyszeniem zawarta 
została, na czas nieokreślony, umowa dzierŜawy gruntów na prowadzenie schroniska. 
Czynsz ustalono na 0,10 zł/m², tj. 440 zł w stosunku rocznym. Aneksem z 14.03.2012 r. 
zmieniono umowę dzierŜawy na umowę najmu, którą zawarto do końca grudnia 2041 r., 
a stawkę czynszu ustalono na 0,16 zł/m², tj. 704 zł w stosunku rocznym. 

[Dowód: akta kontroli str. 35-40] 
 

1.3.  Według rejestru przyjętych do schroniska zwierząt, w 2011 r. przyjmowano psy: 
- z 30 gmin województwa zachodniopomorskiego, wyłapywane i przywoŜone przez 
Stowarzyszenie, 
- z 2 gmin spoza województwa zachodniopomorskiego, tj. gminy Mrocza (województwo 
kujawsko – pomorskie) odległość 135 km i gminy Kozienice (województwo 
mazowieckie) odległość 460 km, wyłapywane i przywoŜone do schroniska przez gminy 
lub podmioty z nimi współpracujące, 
- z 18 gmin spoza województwa zachodniopomorskiego, które zleciły wyłapywanie 
i transport psów Prywatnej WielobranŜowej Firmie Usługowej „Hart” w Świebodzicach. 

[Dowód: akta kontroli str. 41] 

 Stowarzyszenie nie posiadało zezwoleń wydanych przez wójtów - 30 gmin 
w 2011 r. i 20 gmin w 2012 r. z województwa zachodniopomorskiego - na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt na ich terenie, co było niezgodne z art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 Jerzy Harłacz wyjaśnił, iŜ nie wnioskował do wójtów gmin o wydanie decyzji na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, gdyŜ 
uwaŜał, Ŝe wystarczy w tym zakresie podpisana z gminami umowa na świadczenie 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

 [Dowód: akta kontroli str. 88-93] 
 
Psy dostarczane przez firmę „Hart” do schroniska pochodziły z gmin 

województwa lubuskiego (Krosno Odrzańskie, Dębno, Kunice, Kamienna Góra 
odległość 160 – 260 km), województwa wielkopolskiego (Wrześna, Koło - odległość 214 
- 267 km), województwa dolnośląskiego (Rudna Chojnów, Lwówek, Kąty Wrocławskie 
odległość 278 – 335 km) oraz województwa świętokrzyskiego (OŜarów, Kije, 
Strawczyn, Końskie odległość 432- 517 km).  

[Dowód: akta kontroli str. 315] 

 W wystawionych przez ww. gminy zleceniach dla firmy „Hart”, wyszczególniano 
liczbę psów podlegających wyłapaniu i dostarczeniu do schroniska oraz stawkę za 
transport, która za 1 km wynosiła od 1,80 zł do 2,90 zł +22% VAT.  

[Dowód: akta kontroli str. 42-51]  

Według otrzymanych6 w listopadzie 2012 r. od niŜej wymienionych gmin 
informacji dotyczących przyczyn i okoliczności oraz uregulowań prawnych 
przekazywania wyłapywanych przez firmę „Hart” bezdomnych psów wynikało, m.in.Ŝe: 
• Gmina Chojnów zleciła Firmie „Hart” przeprowadzanie interwencyjnych odłowów 

bezdomnych psów wraz z transportem do schroniska. Gmina za przyjęcie psa do 

                                                 
6 Uzyskanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit .f ustawy o NIK  
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schroniska uiszczała jednorazową opłatę 1,2 tys. zł w 2011 r. oraz 1,5 tys. zł 
w 2012 r. Gmina nie wspierała działań Stowarzyszenia, 

• Gmina Strawczyn w sierpniu 2011 r. zawarła umowę zlecenia na wyłapanie 9 
bezdomnych psów przez firmę „Hart”. Jednorazowa opłata za przyjęcie psa do 
schroniska 1,2 tys. zł brutto. Całkowity koszt przyjęcia i zapewnienia opieki 
bezdomnym psom przez schronisko wynosił 10,8 tys. zł. Gmina nie wspierała 
działań Stowarzyszenia poza ww. opłatą, 

• Urząd Miejski w OŜarowie (z województwa świętokrzyskiego) zlecił jednorazowo 
wyłapanie 12 sztuk bezdomnych psów przez firmę „Hart” oraz ich transport do 
schroniska. Jednorazowa opłata za przyjęcie 12 psów ustalona została ze 
schroniskiem w wysokości 14,4 tys. zł,  

• Gmina i Miasto Chęciny w czerwcu 2011 r. zleciła wyłapanie 4 sztuk bezdomnych 
psów przez firmę „Hart” oraz ich transport do schroniska. Gmina zobowiązała się 
do pokrycia kosztów związanych z przetransportowaniem i umieszczeniem psów 
w schronisku w kwocie 5,0 tys. zł + 22% VAT oraz opłaty jednorazowej dla 
Stowarzyszenia w kwocie 1,3 tys. zł od psa. Gmina poza ww. opłatą, nie wspierała 
finansowo działań Stowarzyszenia.  

  [Dowód: akta kontroli str. 298-314, 414-417] 
 

 W 2012 r., w porównaniu do 2011 r., liczba gmin z województwa 
zachodniopomorskiego z których psy wyłapywane były przez Stowarzyszenia zmalała 
z 30 gmin do 22 gmin, natomiast liczba gmin spoza województwa, które dostarczały psy 
we własnym zakresie nie uległa zmianie i dotyczyła 2 gmin (Kozienice i Mrocza). Do 
października 2012 r. na podstawie zleceń wystawionych przez gminy dla firmy „Hart” do 
schroniska przyjęto psy z 5 gmin, tj. Rudna, Lwówek Śląski, Kunice, Lubin, Chojnów. 

[Dowód: akta kontroli str. 41] 

1.4. Stowarzyszenie w umowach zawartych z gminami z województwa 
zachodniopomorskiego zobowiązało się do wyłapywania i dowozu (za wyjątkiem 
umowy zawartej z Urzędem Miasta w Białogardzie gdzie wyłapywanie i dowóz psów 
z terenu miasta, zlecony został firmie zewnętrznej) oraz zapewnienia bezdomnym 
zwierzętom opieki w prowadzonym schronisku. Stowarzyszenie zobowiązało się do 
zapewnienia odpowiednich warunków w pomieszczeniach chroniących przed zimnem 
i umoŜliwiających zwierzętom swobodne poruszanie się oraz dostęp do wody i karmy 
w odpowiedniej ilości i jakości. Stowarzyszenie zobowiązało się do zapewnienia 
właściwej opieki, w tym weterynaryjnej przez okres 14 dni od dnia przyjęcia psa do 
schroniska, a takŜe wykonania niezbędnych zabiegów chirurgicznych.  

Zgodnie z warunkami ww. umów, po upływie 14 dni zwierzęta przechodziły na 
własność schroniska. 

Prezes Jerzy Harłacz wyjaśnił, Ŝe dysponentem bezdomnych zwierząt jest 
schronisko, które decyduje o wydaniu ich do adopcji.  

[Dowód: akta kontroli str. 52-87; 93-94; 95-100;] 
 

W działalności Stowarzyszenia w zakresie spełniania wymogów formalnych 
dotyczących prowadzenia działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
• niewykonanie zaleceń wydanych w listopadzie 2011 r. przez PIW, które miały 

poprawić i doprowadzić do obowiązujących standardów warunki przebywania 
bezdomnych zwierząt w schronisku. Spowodowało to wydanie przez PIW w grudniu 
2011 r. zakazu prowadzenia schroniska i wykreślenie go z rejestru podmiotów 
objętych nadzorem weterynaryjnym,  

• podpisanie z wójtami 30 gmin województwa zachodniopomorskiego umów na 
wyłapywanie bezpańskich psów i przetrzymywanie ich w schronisku, mimo braku 
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zezwolenia wymaganego art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach na prowadzenia wyłapywania zwierząt 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Stowarzyszenia 
w powyŜszym zakresie. 

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

2.1. Stan techniczny i sanitarny schroniska. 

Przeprowadzone7 22.11.2012 r. przy udziale inspektora okręgowego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Koszalinie oraz Prezesa 
Stowarzyszenia oględziny schroniska wykazały, Ŝe: 
- teren schroniska oddalony był od siedzib ludzkich ponad 150 m i ogrodzony płytami 
betonowymi. Wydzielony teren na kwarantannę i chodnik prowadzący do 
pomieszczenia biurowego wyłoŜony był kostką cementową, a drogę do poszczególnych 
boksów wyłoŜono płytami betonowymi. Pozostały teren schroniska był nieutwardzony 
(piasek i trawa) - podczas oględzin prowadzono utwardzanie terenu schroniska, 
- w schronisku nie wyodrębniono pomieszczeń, o których mowa w § 2 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierząt, tj.: 

• pomieszczenia do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych. 
W czasie oględzin, pomieszczenia te były w trakcie budowy, 

• pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatki dla psów chorych. W czasie 
oględzin stwierdzono, Ŝe w budowie znajduje się 13 pomieszczeń na izolatki 
dla chorych zwierząt. W czasie oględzin 1 boks z 12 budami wydzielony był na 
izolatkę,  

- produkty weterynaryjne i wyroby medyczne oraz środki dezynfekcyjne 
przechowywane były w szafce w jednopokojowym pomieszczeniu biurowym, 
- w pomieszczeniu do wydawania zwierząt trwały prace adaptacyjne po zakończonych 
pracach budowlanych, 
- w zdewastowanym, wymagającym remontu baraku wolnostojącym, znajdowała się 
chłodnia do czasowego przechowywania zwłok zwierząt. W czasie oględzin chłodnia 
była pusta. 
- w dniu oględzin w schronisku przebywało ogółem 236 psów, które rozmieszczone 
zostały w 68 boksach, w tym 11 (dobudowano 4 boksy) łącznie na 30 miejsc 
przeznaczonych na „kwarantannę”. Wszystkie boksy typu kojec, były zadaszone 
częściowo i oddzielone przegrodami z podłoŜem z płyt betonowych, tj. z materiałów 
łatwych do mycia i dezynfekcji,  
- z 57 boksów tylko 7 posiadało wybiegi. KaŜdy z wybiegów był ogrodzony.  

[Dowód: akta kontroli str.127-145] 
 

Prezes Jerzy Harłacz wyjaśnił, Ŝe kaŜde niedociągnięcie w schronisku związane 
było z brakiem odpowiedniej umowy na dzierŜawę gruntu (od marca 2012 r. najem na 
okres 30 lat). W chwili obecnej trwa budowa wymaganych pomieszczeń oraz 
modernizacja, która zakończona zostanie do końca listopada 2012 r.  

[Dowód: akta kontroli str.90-92] 
 

 W schronisku brak było planu (terminu i częstotliwości) przeprowadzania 
dezynfekcji boksów, a przeprowadzane zabiegi odnotowywano odręcznie w zeszycie 
prowadzonym od 2011 r. Według ww. zapisów dezynfekcja kojców i bud prowadzona 

                                                 
7 Na podstawie art. 39 ustawy o NIK 
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była w 2011 r. - 8 krotnie (w dniach 25.02.,10.04., 30.05., 21.07., 1.08., 6.09., 8.11. 
i 20.12). W 2012 r. dezynfekcja kojców i bud prowadzona była raz w miesiącu. 

[Dowód: akta kontroli str. 315) 
 

W działalności Stowarzyszenia w latach 2011-2012 (do 30.10.) stwierdzono 
niewłaściwy stan techniczny i sanitarny schroniska objętego od 2005 r. nadzorem 
weterynaryjnym. Do nieprawidłowości stwierdzonych w tym zakresie naleŜy zaliczyć:  
• w schronisku nie wyodrębniono, wymaganych w § 2 ww. rozporządzenia, 

pomieszczeń izolatki dla psów chorych oraz do wykonywania zabiegów leczniczych 
i chirurgicznych. W listopadzie 2012 r. prowadzono niezbędne prace budowlane.  

• brak pomieszczenia do przechowywania m.in. produktów weterynaryjnych 
i środków dezynfekcyjnych oraz do wydawania zwierząt do adopcji. W czasie 
oględzin trwały prace remontowo-adaptacyjne. Ponadto pomieszczenie do 
czasowego przytrzymywania zwłok zwierząt wymagało remontu.  

2.2. Warunki bytowania zwierząt w schronisku. 

 Podczas oględzin przeprowadzonych 22.11.2012 r. ustalono, Ŝe do schroniska 
przyjmowane były tylko psy. Psy przebywały w boksach typu kojec, zadaszonych 
częściowo z posadzką betonową, z dostępem do światła dziennego. Zwierzętom 
zapewniono ochronę przed zimnem, upałami i opadami oraz osłonę od wiatru (budy 
drewniane z suchą ściółką w dniu prowadzonych oględzin). W 11 boksach 
przeznaczonych na „kwarantannę” było 30 bud. We wszystkich boksach był pojemnik 
z wodą i kaŜdy pies miał „swoją” miskę. W 7 boksach z wybiegami (4 boksy 
o powierzchni 32 m² ogółem z 28 budami oraz 3 boksach o powierzchni 40 m² ogółem 
z 41 budami), na 1 budę przypadało od 2 do 3 psów. We wszystkich 57 boksach były 
pojemniki z wodą, a w 3 boksach liczba misek była mniejsza niŜ psów, tj. 8 psów na 6 
misek, 4 psy na 3 miski i 3 psy na 2 miski. W 50 boksach brak było wybiegów dla 
przetrzymywanych zwierząt, wymaganych § 5 rozporządzenia w sprawie wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk. Schronisko posiadało własną studnię 
głębinową. Sieć kanalizacyjna to odpływy – kanały otwarte (wgłębienia przy boksach) 
połączone z szambami na terenie schroniska. W czasie oględzin kanały były droŜne, 
niezaśmiecone. 

 [Dowód: akta kontroli str. 127-130] 
  
 Jerzy Harłacz wyjaśnił, Ŝe psy naleŜą do zwierząt stadnych, a większa liczba 
bud nie spowoduje, Ŝe wszystkie będą wykorzystane. śadne zwierzę nie jest 
pozostawione bez dachu nad głową. Brak misek wynika z niedopatrzenia pracownika. 

 [Dowód: akta kontroli str. 90- 92] 
 
 Zwierzęta w schronisku karmione były raz dziennie w trakcie obsługi 
w godzinach od 800 do 1200. Karma dla zwierząt przechowywana była w chłodni 
w kontenerze wolnostojącym. 

[Dowód: akta kontroli str. 127-130] 
 
 W schronisku nie prowadzono dokumentacji umoŜliwiającej ustalenie czy 
karma, którą Ŝywione były psy jest róŜnorodna i jaką zawierała dawkę białka 
zwierzęcego, warzyw i węglowodanów. 
 Jerzy Harłacz wyjaśnił, iŜ dzienny posiłek psa składa się z gotowanej kaszy, 
batonów mięsnych, odpadów masarniczych oraz suchej karmy.  

 [Dowód: akta kontroli str. 90-92] 
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 W 2011 r. w schronisku zatrudnione były 2 osoby na umowach o pracę, 
a w 2012 r.- 2 osoby obsługiwały schronisko, w tym 1 osoba na podstawie umowy 
zlecenia oraz 1 wolontariusz. Zatrudnieni pracownicy wykonywali pracę porządkowe 
w schronisku oraz prace administracyjne. Brak dokumentów potwierdzających, Ŝe 
osoby te zostały przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami. 

[Dowód: akta kontroli str. 127-130,315] 
  
 Jerzy Harłacz wyjaśnił, Ŝe pracownicy są na bieŜąco informowani i pouczani 
przez kierownika schroniska, w zakresie postępowania ze zwierzętami. Prace biurowe 
związane z wydawaniem psów do adopcji prowadzone są m.in. przez pracownika 
obsługi oraz wolontariusza. Od stycznia 2013 r. zatrudniona zostanie na stałe osoba do 
prowadzenia dokumentacji wymaganej w schronisku. 

[Dowód: akta kontroli str. 90-92] 
  

Według opinii PIW, maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało przewidziane 
schronisko, to w 2010 r. - 270 psów ±10%; w 2011 r. - około 250 psów, a w 2012 r. - 
280 psów (w związku z rozbudową pomieszczeń kwarantanny na 30 miejsc). Średnia 
liczba psów w boksie według PIW, wahała się od 5-7 psów w 2010 r. do 6 psów 
w latach 2011- 2012. 
 Według przedstawionej ewidencji na dzień 1 stycznia badanego okresu 
w schronisku przebywała następującą liczba zwierząt w porównaniu z limitem 
(maksymalną ilością stanowisk + 10 %), ustalonym dla schroniska przez PIW: 
 

Rok 
Maksymalna liczba zwierząt 

w schronisku – limit 
Liczba zwierząt 

na dzień 1 stycznia 
2010 r. 270 + 10% = 297 353 
2011 r. 250 + 10% = 275 341 
2012 r. 280 + 10% = 308 257 

 Według stanu na 1.01. 2010 r. w schronisku przebywało o 18,9% psów więcej niŜ 
limit ustalony przez PIW, natomiast na dzień 1.01.2011 r. limit przekroczono o 24,0%. 

[Dowód: akta kontroli str. 146-155, 161] 
 

W działalności Stowarzyszenia stwierdzono następujące nieprawidłowości 
w zakresie zapewnienia właściwych warunków dla zwierząt w schronisku:  
• przetrzymywanie psów w zagęszczeniu przekraczającym w latach 2010-2011 

o 18,9% i 24,0% limit ustalony przez PIW, 
• w 50 boksach (z 57 ogółem) brak było wybiegów dla zwierząt, co było niezgodne 

z wymaganiami określonymi w § 5 ww. rozporządzenia, a w 3 boksach na 1 budę 
przypadało od 2 do 3 psów, które nie miały jednocześnie zapewnionej „własnej” 
miski do karmienia,  

• nie udokumentowano przeszkolenia pracowników schroniska w zakresie 
postępowania ze zwierzętami, 

• nie posiadano dokumentacji umoŜliwiającej ustalenie prawidłowości zbilansowania 
stosowanych dawek Ŝywieniowych, 

2.3. Opieka weterynaryjna. 

 W latach 2011- 2012 opieka weterynaryjna nad zwierzętami przebywającymi 
w schronisku sprawowana była przez lekarza weterynarii, z którym Stowarzyszenie 
zawierał corocznie umowę zlecenie na wykonywanie, zorganizowanie i prowadzenie 
usługi weterynaryjnej. Według umów (o jednakowej treści) zawartych 1.02.2011 r. oraz 
2.01.2012 r., wykonawca oświadcza, iŜ zapewnia warunki lokalowe, wyposaŜenie 
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techniczno- medyczne niezbędne do naleŜytego wykonania zamówienia. W ramach 
pełnienia usługi weterynaryjnej wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 
− pełnienia kontroli stanu zdrowia zwierząt raz w tygodniu i leczenia (w miarę 

potrzeb), oraz zwalczania pasoŜytów zewnętrznych i wewnętrznych, 
− profilaktyki, wykonywania szczepienia przeciwko wściekliźnie, chipowania, 
− wykonywania sterylizacji i kastracji na zlecenie, 
− wykonywanie RTG, USG, diagnostyki laboratoryjnej oraz leczenia stacjonarnego, 
− zapewnienia lekarstw i środków medycznych do wykonywania usług.  
− prowadzenia na bieŜąco dokumentacji medycznej obejmującej świadczone usługi.  
Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na 200 zł tygodniowo netto a wszelkie usługi 
płatne odrębnie według stawek wykonującego. 

[Dowód: akta kontroli str. 166-173] 

Llekarz weterynarii w 2011 r. przeprowadził tylko 1 zabieg sterylizacji a w 2012 r. 
- jedynie 1 zabieg kastracji. Informacja o zabiegach odnotowana została w ksiąŜce 
leczenia zwierząt prowadzonej przez lekarza weterynarii w wersji elektronicznej oraz 
w karcie informacyjnej wizyty, która pozostawiona była w schronisku. 

[Dowód: akta kontroli str. 156-160] 
 

 W okresie od stycznia do września 2012 r. do schroniska przyjęto 439 psów, 
w tym 125 z gminy Kozienice, które dostarczone były po wykonanych zabiegach 
sterylizacji lub kastracji. W 2012 r. (do 30.09.) zabiegu kastracji lub sterylizacji 
wymagało 313 przyjętych psów. 

[Dowód: akta kontroli str. 161, 319-320] 

Według informacji lekarza PIW Piotra Szykownego„…zgodnie z nowelizacją 
ustawy o ochronie zwierząt, rady gminy miały podjąć uchwały określające programy 
opieki nad zwierzętami, w tym sterylizacji i kastracji do 31.03.2012 r. (art.11a), a zatem 
realizacja uchwał i umów z nich wynikających naleŜała do obowiązków gminy. PIW 
poinformował Inspektorat TOZ „ANIMALS” o nowych zapisach ustawy dotyczących 
sterylizacji i kastracji ustnie i pisemnie (pismo z 17.07.2012 r. W 2012 r. PIW nie 
przeprowadził kontroli…” w tym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 162-165] 

Jerzy Harłacz wyjaśniając przyczyny niewykonania w schronisku sterylizacji 
i kastracji 313 psów (mimo, Ŝe w umowach zawartych od lipca 2012 r. ustalono, Ŝe 
opłata za utrzymanie psa obejmuje równieŜ obligatoryjną kastrację i sterylizację psów), 
stwierdził, Ŝe ustawa wprowadzona została w 2012 r., a osoby biorące psa do adopcji 
były informowane o moŜliwości sterylizacji i kastracji na koszt schroniska. 

[Dowód: akta kontroli str. 90-92] 
 

Kontrole stanu zdrowia zwierząt, zgodnie z zapisem umowy prowadzone były 
przez lekarza weterynarii raz w tygodniu, co było udokumentowane w ksiąŜce kontroli 
weterynaryjnej prowadzonej w schronisku oraz w karcie informacyjnej wizyty. 
Opisywano m.in. wykonywane: szczepienia, odrobaczania, eutanazje, podawane leki, 
oznaczanie mikroprocesorem itd. Psy leczone były w lecznicy, a fakt leczenia 
odnotowywany był w karcie informacyjnej wizyty, którą posiadało schronisko oraz 
w ksiąŜce leczenia zwierząt prowadzonej w wersji elektronicznej. 

Na podstawie prowadzonej w latach 2011 – 2012 (październik) dokumentacji 
ustalono, Ŝe w 2011 r. dokonano 8-krotnie szczepień profilaktycznych (innych niŜ 
przeciwko wściekliźnie) 30 psów, 4-krotnie przeprowadzono odrobaczania psów i 5 
krotnie ich odpchlenie. W 2012 r. (do 13.09.) przeprowadzono 7-krotnie odrobaczanie 
psów, 6-krotnie odpchlenie oraz dokonano szczepień profilaktycznych 3 szczeniaków. 

[Dowód: akta kontroli str. 174-197] 
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 W toku kontroli stwierdzono następującą rozbieŜność liczby psów 
zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w porównaniu z liczbą psów przyjętych do 
schroniska: 

  

Rok 

liczba psów 
przyjętych 

do 
schroniska 

ogółem 

w tym: 
przyjętych z 

gmin Dębno i 
Kozienice (psy 

szczepione) 

liczba 
przyjętych 
psów bez 

szczepień p. 
wściekliźnie 

(2-3) 

liczba psów 
zaszczepionych 
p. wściekliźnie 

liczba psów 
przyjętych i nie 

zaszczepionych p. 
wściekliźnie 

(4-5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2010  540 184 356 171 185 
2011  712 176 536 382 154 
2012X  439 125 314 213 101 
Razem 1.691 485 1.206 766 440 
X - do 30.09.2012 r. 
 W ww. okresie w schronisku nie zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 440 psów 

tj. 36,5% spośród 1.206 przyjętych psów wymagających szczepienia, w tym 
w poszczególnych latach wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 52,0%; 28,7% i 32,2%.  

 [Dowód: akta kontroli str. 198- 255,318-320,348,360] 
 
 Jerzy Harłacz wyjaśnił, Ŝe szczepienia prowadzi lekarz weterynarii, zatrudniony 

w schronisku. Ponadto psy dostarczane z gmin Dębno i Kozienice, są juŜ zaszczepione 
przeciwko wściekliźnie, stąd liczba psów przyjętych do schroniska nie bilansuje się. 

[Dowód: akta kontroli str. 90-92] 

 Z informacji lekarza PIW wynika, Ŝe moŜliwa jest sytuacja, Ŝe nie dokonano 
szczepień u psów, które padły oraz przeprowadzono ich adopcję przed szczepieniem. 
W 2012 r. PIW nie prowadził kontroli w tym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 163-165] 
 

 W 2010 r. lekarz weterynarii przeprowadził 22 eutanazje, w 2011 r. 46 eutanazji 
i za III kwartały 2012 r. – 18 eutanazji. W analogicznym okresie czasu uśpienie tzw. 
ślepych miotów dotyczyło w 2011 r. 1 miotu i w 2012 (III kwartały)- 2 miotów. 

[Dowód: akta kontroli str. 146-155 i 161,256-270] 
 

 Według informacji PIW z 21.11.2012 r. śmiertelność w schronisku wynosiła 35% 
w 2010 r. oraz 42,5% w 2011 r. W ocenie PIW, zgodnie z poprzednim zapisem ustawy 
o ochronie zwierząt, uśmiercanie moŜe być uzasadnione wyłącznie nadmierną agresją, 
powodującą bezpośrednie zagroŜenie Ŝycia. Taki niejasny zapis powodował problemy 
z eutanazją psów. Decyzje dotyczące eutanazji psów chorych winny być podejmowane 
wyłącznie w porozumieniu i po ocenie z lekarzem sprawującym opiekę, a nie z urzędu. 
Według PIW, aktualnie zmieniony zapis art. 33 ww. ustawy budzi jeszcze większe 
kontrowersje. 

[Dowód: akta kontroli str. 163-164] 

 Zwłoki psów, w tym poddanych eutanazji przekazywane były przez 
Stowarzyszenie od 2004 r. do firmy „STRUGA S.A.” Oddział zachodniopomorski 
z siedzibą w Karlinie. Według informacji z 7.11.2012 r. uzyskanej od ww. firmy, 
w 2010 r. schronisko oddało 1.767 kg padłych psów, w 2011 r. – 3.595 kg i do dnia 
17.11.2012 r. – 3.276 kg padłych psów. 

[Dowód: akta kontroli str. 271-272] 

 Na podstawie udostępnionej dokumentacji schroniska ustalono, ze wskaźnik 
śmiertelności w 2010 r. wynosił 31,0% i wzrósł do 37,2% w 2012 r. (do 30.09.). 
Szczegółowo stan ten przedstawiał się następująco:  
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rok 
liczba psów 

przebywających 
w schronisku 

liczba 
psów 

padłych 

w tym: . 
poddanych 
eutanazji 

wskaźnik 
śmiertelności 
(3-4)/2 w % 

ilość masy 
przekazanej 
od utylizacji 

w kg 

średnia waga 1 
zutylizowanego 

psa 
(5/3) 

1. 2. 3. 4. 5. 5. 7. 

2010 893 299 22 31,0 1.767 5,9 
2011 1.053 456 46 38,9 3.595 7,7 
2012 696 277a 18a 37,2 3.276b 11,8 

a – do 30.09.2012 r. 
b - do 7.11.2012 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 161, 271-272] 
 
 Jerzy Harłacz wyjaśnił, Ŝe w schronisku są psy o róŜnej wadze, duŜo psów 

małych o wadze od 5 do 7 kg przywoŜonych było do schroniska. Natomiast wskaźnik 
śmiertelności zaleŜy od ilości przyjętych psów z róŜnymi chorobami i ich wieku. Jest 
wiele czynników, które wpływają na śmiertelność zwierząt w schronisku, np. wiek, stres, 
choroby zakaźne, zagryzienie (dominacja w stadzie) oraz stan, w jakim są przywoŜone.  

[Dowód: akta kontroli str. 90-92] 

 Według dokumentacji schroniska w 2010 r. zbiegło 11 psów. W pozostałym 
badanym okresie nie było ucieczek psów.  

[Dowód: akta kontroli str. 161] 
 
 W latach 2011 – 2012 w ksiąŜce kontroli weterynaryjnej prowadzonej 
w schronisku odnotowano jeden wpis urzędowego lekarza weterynarii, który 21.07. 
2011 r. wydał zalecenie, Ŝeby sprawdzać kaŜdego nowoprzyjętego psa do schroniska 
na obecność mikroczipa. 
 Z informacji PIW z 21.11.2012 r. wynika, Ŝe wszystkie kontrole wpisywane są do 
protokołów typu SPIWET i do raportów rocznych wraz z wydanymi decyzjami, które są 
przedstawiane i dostarczone stronie. 

[Dowód: akta kontroli str. 163-165] 

 Według rocznego raportu z wizytacji przez PIW schroniska, w 2010 r. 
przeprowadzono 2 wizytacje, a w 2011 r. - 6 wizytacji. W części VI raportu dotyczącej 
uwag, wniosków i zaleceń wydanych w 2011 r. stwierdzono m.in., Ŝe: 
- w dniu 25.01. – nieprawidłowa segregacja psów, brak ich oznakowania i braki 
w opiece weterynaryjnej, 
- w dniu 9.05. - brak programu dezynfekcji i deratyzacji (zabiegi wykonywane są 
systematycznie), brak oznakowania boksu izolatki - w róŜnym czasie róŜne kojce pełnią 
tą funkcję, niewłaściwie prowadzona ewidencja, 
- w dniach 6 i 13.07. - braki dotyczące pomieszczeń i dokumentacji. 

 [Dowód: akta kontroli str. 148-155] 

 W ksiąŜce kontroli weterynaryjnej wpisy prowadzone były przez lekarza 
weterynarii zatrudnionego w schronisku. W 2011 r. lekarz weterynarii, wizytował 
schronisko 84 razy i stwierdził m.in. następujące nieprawidłowości: 
- nie odizolowano 5 sztuk psów na zalecenia wydane w dniu 11.02.2011 r. (powtórne 
zalecenia w dniach 18.02. i 26.02.), 
- suki biegają luzem, co powoduje niepokoje w kojcach (powtórne zalecenie o tej samej 
treści w dniu 26.02., 27.05, 2.06, 24.06.,14.12.), 
- nie przywoŜono do lecznicy zwierząt wytypowanych do leczenia (13.04, 17.06.), 
- w dniach 26.02., 18.03., 10.06., 21.06, zakazano kategorycznie wydawania do adopcji 
psów chorych bez świadectwa szczepienia, 
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 W 2012 r. (do 13.10.) lekarz weterynarii wizytował schronisko 84 razy i stwierdził 
m.in. następujące nieprawidłowości: suki biegają luzem (w dniu 25.02.); psy wydawane 
do adopcji były chore lub w trakcie leczenia (w dniu 17.03.). 

[Dowód: akta kontroli str. 273-297] 
 
 Jerzy Harłacz wyjaśnił, Ŝe „problem z biegającymi psami został rozwiązany,  
a inne zalecenia były wykonywane na bieŜąco, mimo braku wpisu, Ŝe zostały 
zrealizowane”. 

[Dowód: akta kontroli str. 90-92] 

 W działalności Stowarzyszenia w zakresie zapewnienia właściwej opieki 
weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom przetrzymywanym w schronisku stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  
• niewykonanie obowiązkowej sterylizacji/kastracji 313 psów przyjętych do 

schroniska w 2012 r., 
• niezaszczepienie przeciwko wściekliźnie 440 psów, tj. 36,5% spośród 1.206 psów 

wymagających szczepienia przyjętych do schroniska w latach 2010 -2012 (do 
30.09.),  

• niewykonywanie przez obsługę schroniska części zaleceń wydawanych przez 
zatrudnionego lekarza weterynarii,  

• wskaźnik śmiertelności w schronisku w 2011 r. wynosił 38,9% a w 2012 r. (do 
30.09.) - 37,2%. 
  

2.4. Adopcje. 

 Akcje informacyjne Stowarzyszenia promujące adopcję prowadzone były m.in. 
w „Głosie Koszalińskim” oraz lokalnej telewizji kablowej. Informacja o wydawaniu psów 
do adopcji została umieszczona na bramie schroniska. Psy mogły być odbierane do 
adopcji codziennie w godzinach od 12:00 do 14:00. Nie określono reguł dotyczących 
wymagań adopcji zwierząt ze schroniska - adopcje były bezpłatne. 

[Dowód: akta kontroli str. 90-92, 127-130,315] 
 
 W wyniku działań Stowarzyszenia w 2010 r. oddano do adopcji 239 psów, 
w 2011 r. 382 psy i za III kwartały 2012 r. – 130 psów.  
 Psy wydawano na podstawie umów adopcyjnych, w których zawarto m.in. 
zobowiązanie nowego właściciela do zapewnienia zwierzęciu dobrych warunków 
i opieki weterynaryjnej. W umowach adopcyjnych nie wpisywano nr rejestru (numeru 
z ewidencji zwierząt przyjętych do schroniska). Opis zwierzęcia (wiek, maść, rasa) 
określano ogólnikowo, tj. szary, beŜowy, mały. Nie wpisywano równieŜ, czy pies był 
szczepiony oraz jakie zabiegi weterynaryjne były przeprowadzone, mimo posiadania 
dokumentacji weterynaryjnej w tym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 161,322-326] 
 
 Jerzy Harłacz wyjaśnił, Ŝe wszystkie psy wydane do adopcji były szczepione 

i osoba adoptująca otrzymała świadectwo szczepienia i numer chipu. Braki wpisów 
w umowach adopcyjnych zostaną uzupełnione.  

[Dowód: akta kontroli str. 90-92] 

 W działalności Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia adopcji zwierząt 
przebywających w schronisku stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
• niezamieszczanie w umowach adopcyjnych informacji o wykonanych 

szczepieniach, przeprowadzonych zabiegach weterynaryjnych oraz stanie zdrowia 
psa. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Stowarzyszenia 
w zakresie zapewnienia wymaganego przepisami weterynaryjnymi stanu technicznego 
schroniska oraz stworzenia naleŜytych warunków bytowania zwierząt i właściwej opieki 
weterynaryjnej zwierzętom przetrzymywanym w schronisku. 

3. Prowadzenie ewidencji zwierząt. 

 Stowarzyszenie prowadziło wykaz zwierząt przebywających w schronisku, który 
nie był prowadzony zgodnie z wymaganiami § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk. Nie wyznaczono osoby do 
prowadzenia wpisów do tego rejestru. W ewidencji stwierdzono nieprawidłowości, 
wskazujące na brak rzetelności w jej prowadzeniu: 
- brak szczegółowego opisu zwierzęcia. Wyszczególniano m.in. płeć oraz wielkość 
(mały, duŜy), gatunek, rasa (najczęściej mieszaniec), umaszczenie (ogólnie kolor np. 
szary lub beŜowy) oraz sporadycznie wiek psa, 
- wpisy o przeprowadzonych szczepieniach i zabiegach weterynaryjnych były 
sporadyczne mimo, Ŝe odpowiednie dane były w dokumentacji weterynaryjnej 
znajdującej się w schronisku, 
- jako przyczynę zgonu we wszystkich przypadkach podawano „zgon naturalny”. 
 PowyŜszy sposób prowadzenia dokumentacji, niezgodny z wymaganiami ww. 
rozporządzenia stanowił równieŜ naruszenie wymagań weterynaryjnych określonych 
w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz 420/AW-32/11 z 20.05.2011 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 327] 
   

Jerzy Harłacz, wyjaśnił, Ŝe brak wpisów dotyczących szczepień i zabiegów 
weterynaryjnych w ewidencji przyjęć jest zwykłym niedbalstwem, gdyŜ wszystkie dane 
w tym zakresie są zapisane w kartach informacyjnych ewidencji weterynaryjnej, którą 
posiadamy w schronisku. Od stycznia 2013 r. zostanie zatrudniona osoba do 
prowadzenia biura.  

[Dowód: akta kontroli str. 91] 
  

Porównanie liczby psów przyjętych do schroniska w ciągu roku z liczbą psów, które 
„opuściły” schronisko (adopcje, eutanazje, zgony i ucieczki psów) wykazała, Ŝe: 
• w 2010 r. schronisko „opuściło” 549 psów, tj. o 3 psy mniej od zwierząt ujętych 

w ewidencji (552 psy),  
• w 2011 r. schronisko „opuściło” 838 psów, tj. o 42 psy więcej, niŜ ujęto w ewidencji 

(796 psów), 
• w 2012 r. (do 30.09.) ewidencja rozchodów psów była zgodna z przychodami w tym 

okresie. 
[Dowód: akta kontroli str. 161] 

  
Jerzy Harłacz wyjaśnił, Ŝe róŜnica rozchodów w 2011 r. spowodowana była 

oddaniem psów właścicielowi w dniu przyjęcia do schroniska. Natomiast braki 42 psów 
dotyczą szczeniaków, które zostały wydane do adopcji, a do 6 tygodnia Ŝycia są 
przypisane do suki i nie prowadzi się dla nich wpisów w ogólnej ewidencji. 

[Dowód: akta kontroli str. 94] 

 W działalności Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia ewidencji 
przetrzymywanych zwierząt stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
• wpisy w rejestrze zwierząt przebywających w schronisku prowadzone były 

niezgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi. Nierzetelne 
prowadzenie dokumentacji spowodowało wykazanie róŜnic inwentaryzacyjnych 
stanów ilościowych zwierząt w latach 2010 - 2011. 

 

Ocena cząstkowa 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Stowarzyszenia 
w zakresie prowadzenia ewidencji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku. 

4. Wykorzystanie przez schronisko środków na opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami. 

4.1. Wysokość środków pozyskanych na prowadzenie schroniska w latach 2010-2012 (I 
półrocze). 

 Na prowadzenie schroniska w latach 2010-2012 (do 30.06.) Stowarzyszenie 
uzyskało od gmin z województwa zachodniopomorskiego oraz gmin z innych 
województw środki w wysokości łącznej 1.499.625 zł, z czego: 

• w 2010 r.    - 578.105 zł,  
• w 2011 r.   - 706.470 zł,  
• w 2012 r. (do 30.06.) - 215.050 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 328- 330] 

 Z tytułu przyjęcia psów z gmin województwa zachodniopomorskiego 
(wyłapywanie, transport i utrzymywanie zwierząt) Stowarzyszenie uzyskało przychody: 
• w 2010 r. w wysokości 298.355 zł (tj. 51,6% ogółu przychodów), w tym największe 

kwoty wpłaciły gminy: Połczyn Zdrój - 33.500 zł; Łobez 31.500 zł, Goleniów 29.200 
zł, Drawsko Pomorskie 14.759 zł,  

• w 2011 r. w wysokości 360.570 zł (tj. 51,3% przychodów), w tym największe kwoty 
wpłaciły gminy: Kalisz Pomorski 30.750 zł, Łobez 25.850 zł, Świerzno 24.350 zł, 
Przybiernów 23.600 zł,  

• w I półroczu 2012 r. w wysokości 89.950 zł (tj. 41,8% wpływów), w tym największe 
kwoty wpłaciły gminy: Sławoborze 13.550 zł, Połczyn Zdrój 13.000 zł, Węgorzyno 
10.400 zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 336-349, 350-363, 364-384] 

W umowach obowiązujących w 2011 r. opłata za przyjęcie psa z gmin 
województwa zachodniopomorskiego ustalona została na poziomie od 350 zł do 700 zł 
i obejmowała koszty utrzymania w schronisku. Poza opłatą za przyjęcie psa, gminy 
zobowiązały się do wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości od 3,0 tys. zł do 15,0 
tys. zł, która przeznaczona zostanie na modernizację schroniska, w tym np. na remont 
i zakup nowych bud, lub budowę kojców wraz z wyposaŜeniem w budy. Natomiast 
w umowach zawieranych od lipca 2012 r., opłata za przyjęcie psa z tych gmin została 
podniesiona do 1,0 tys. zł, ze wskazaniem, iŜ kwota ta obejmuje równieŜ koszt 
obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt w schronisku. Gminy zobowiązały się do 
corocznego wnoszenia opłaty jednorazowej w wysokości 5,0-10,0 tys. zł, na pokrycie 
kosztów przetrzymywania zwierząt i modernizacji schroniska, w tym remont kojców 
oraz budowę nowych bud. 

 [Dowód: akta kontroli str. 52-53, 59-60, 95-100, 101-108] 

 NajwyŜsze przychody Stowarzyszenie uzyskało na podstawie umowy podpisanej 
z Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o., która wyłapywała i dostarczała do 
schroniska psy z terenu miasta i gminy Kozienice. Z tego tytułu Stowarzyszenie 
uzyskało:  

• w 2010 r.   - 144.000 zł, tj. 24,9% łącznych wpływów,  
• w 2011 r.   - 146.000 zł, tj. 20,7% przychodów, 
• w I półroczu 2012 r.  -  80.600 zł, tj. 37,5% łącznych wpływów.  

 W 2011 r. opłata za przyjęcie do schroniska psa z Kozienic wynosiła 1,0 tys. zł, 
a wartość umowy 160,0 tys. zł, a w 2012 r. kwoty te wzrosły odpowiednio do 1,3 tys. zł 
i 208,0 tys. zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 109-110, 331-335] 
  

Ocena cząstkowa 
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 W dniach 10.03.2011 r. oraz 26.03.2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza 
zawarł umowę na przekazywanie do schroniska psów wyłapywanych z miasta i gminy 
m.in. przez StraŜ Miejską. Zgodnie z umowami, psy dowoŜone są do schroniska przez 
gminę. Za opiekę nad psem w latach 2011- 2012 ustalono opłatę w kwocie 1,0 tys. zł 
oraz ustalono, Ŝe liczba psów nie przekroczy 20 sztuk w ciągu roku. Według umowy, po 
upływie 7 dni przetrzymywania zwierzęcia w schronisku, pies staje się własnością 
schroniska, które decyduje o jego dalszym losie, np. przeznaczeniu do adopcji, lub 
poddaniu sterylizacji lub kastracji. 

[Dowód: akta kontroli str. 111-116] 
 

Według wyjaśnienia Jerzego Harłacza, przy ustalaniu ceny za przyjęcie psa 
Stowarzyszenie nie prowadziło kalkulacji kosztów, ze względu na fakt, iŜ gminy 
przyjmując uchwały budŜetowe uwzględniały odpowiednią kwotę na wykonanie zadań 
związanych z opieką nad zwierzętami przebywającymi w schronisku. Wysokość stawek 
była sprawą drugorzędną, a priorytetem było maksymalne wykonywanie zadań. Stawki 
proponowane przez gminy były zróŜnicowane i podyktowane ich moŜliwościami 
finansowymi. Gminy zgłaszały się telefonicznie lub pisemnie o podanie stawki bądź 
same proponowały stawkę za przyjęcie psa. Wybierały schronisko, które dało niŜszą 
stawkę. Do schroniska w Białogardzie przyjmowane były psy, gdy były wolne miejsca, 
a ich wyłapywaniem i dowoŜeniem zajmowały się same gminy. 

[Dowód: akta kontroli str. 90-92] 

4.2. Koszty poniesione na opiekę nad zwierzętami w latach 2010-2012 (I półrocze) 
w schroniskach. 

 Przed zawarciem umowy z gminami Stowarzyszenie nie przeprowadzało 
kalkulacji kosztów opieki nad zwierzętami. Stowarzyszenie wystawiało dla kaŜdej 
z gmin rachunek za przyjęcia psa do schroniska podając ilość psów, cenę jednostkową 
oraz wartość wykonanej usługi. 

[Dowód: akta kontroli str. 397-403] 

 Zestawienie kosztów poniesionych na utrzymania schroniska bez wydatków na 
remonty i modernizację obiektu oraz zakupy inwestycyjne obrazuje poniŜsza tabela: 

w złotych 

Rodzaj wydatków 2010 r. 2011 r. 
2012 r. 

(do 30.06.) 

WyŜywieniea 118.461 165.150 62.148 
Sterylizacja  0 0 0 
Szczepienie  0 0 0 
Opieka weterynaryjnab 20.379 48.280 38.000 
Usługi (m.in. dezynfekcja, dezynsekcja, utylizacja) 2.500 1.847 1.500 
Zakup leków 0 0 0 
Zakup środków czystości  5.000 5.750 3.300 
Zakup energii i gazu 1.488 4.521 600 
Wywóz nieczystości 800 900 450 
Koszty administracyjne (biuro) 5.112 6.624 2.250 
Koszty transportu zwierząt 43.493 49.521 21.917 
Płace 21.174 29.302 19.215 
Razem 218.407 311.895 149.380 

a- bez uwzględnienia wartości darowanej Ŝywności  
b- b – łącznie z kosztami zabiegów sterylizacji, szczepienia i zakupu leków  

Według powyŜszych danych: 
• w 2010 r. koszt wyŜywienia psów stanowił 54,2% ogółu poniesionych kosztów, 

koszt transportu 19,9 %, a koszty opieki weterynaryjnej (m.in. szczepienia, 
sterylizacje oraz zakup leków) stanowiły 9,3% ogółu kosztów,  
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• w 2011 r. koszt wyŜywienia stanowił 52,9% całości kosztów funkcjonowania 
schroniska, koszt transportu 15,9 %, a koszt opieki weterynaryjnej 15,5% 
kosztów, 

• w 2012 r. (do 30.09) koszty wyŜywienia stanowiły 41,6% kosztów utrzymania 
schroniska, koszty transportu 14,7 % a koszty opieki weterynaryjnej 25,4% 
ogółu kosztów. 

[Dowód: akta kontroli str. 404] 
 
 Uwzględniając średnią liczbę psów przebywających codziennie w schronisku, 

dzienny koszt utrzymania jednego zwierzęcia wynosił: 
• w 2010 r.   - 1,81 zł, 
• w 2011 r.   - 2,66 zł,  
• w I półroczu 2012 r.  - 2,83 zł. 

 Dzienny koszt wyŜywienia w analogicznym okresie wynosił: 0,98 zł, 1,41 zł i 1,18 
zł w przeliczeniu na 1 psa. Zwierzęta były karmione równieŜ Ŝywnością pozyskiwaną 
w drodze darowizn, nieuwzględnianą w kalkulacji finansowej. 

[Dowód: akta kontroli str. 404] 
 

 
4.3. Prowadzenie ewidencji finansowej działalności schroniska. 

 Ewidencja finansowa działalności schroniska prowadzona była przez biuro 
rachunkowe w formie księgi handlowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości8. 
Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości9, 
Stowarzyszenie sporządzało roczne sprawozdania na dzień kończący rok obrotowy. 

 [Dowód: akta kontroli str. 407-413] 
 
 Kwoty przekazane przez gminy na przyjęcie i utrzymanie zwierząt w schronisku 
oraz udokumentowane koszty jego funkcjonowania (bez wydatków na remonty, 
modernizację obiektu oraz zakupy inwestycyjne) przedstawiały się następująco: 

w złotych 

Rok 
Kwoty przekazane 

przez gminy 
Koszty funkcjonowania 

schroniskaa 
RóŜnica 

2010  578.105 218.407 359.698 
2011 706.470 311.895 394.575 
2012 (do 30.06.) 215.050 149.380 65.670 

Razem: 1.499.625 679.682 819.943 
a – bez wydatków na remonty, modernizacje obiektu i zakupy inwestycyjne  

 [Dowód: akta kontroli str. 328-330 i 404] 

 W toku kontroli Stowarzyszenie nie przedstawiło dowodów księgowych 
(w postaci np.: rachunków, faktur, umów z wykonawcami) potwierdzających 
wydatkowanie w latach 2010-2012 (do 30.06.), kwoty w wysokości 819.943 zł, tj. 
54,7 % środków przekazanych przez gminy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 
przebywającymi w schronisku, które zgodne z warunkami umów zawartych z gminami 
przeznaczone były m.in. na utrzymanie oraz remonty i modernizację infrastruktury 
schroniska w celu zapewnienia właściwych warunków opieki i przetrzymywania 
bezdomnych psów. 

 

                                                 
8 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) 
9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 137, poz. 1539 ze zm.) 
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 Jerzy Harłacz wyjaśnił, Ŝe róŜnice w wydatkowanych kwotach wynikają z tego, iŜ 
w schronisku dokonywana była modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej. Zakupiona została chłodnia wraz z jej całkowitym 
zadaszeniem. Ponadto wybudowano kilkadziesiąt kojców dla psów wraz z ich 
wyposaŜeniem. Odbudowano pomieszczenie biurowe, jak równieŜ zainwestowano 
środki w budowę nowej kwarantanny i odrębnego obiektu izolatek dla psów chorych 
wraz z gabinetem weterynaryjnym. Środki otrzymane od gmin na opiekę nad psami 
wydatkowane zastały na poprawę infrastruktury schroniska. Działania wykonywane są 
w systemie gospodarczym z środków wykazanych w sprawozdaniu jako zysk. 

[Dowód: akta kontroli str. 405-406] 

W działalności Stowarzyszenia w zakresie ewidencjonowania otrzymanych 
kosztów opieki nad psami przetrzymywanymi w schronisku do stwierdzonych 
nieprawidłowości naleŜy zaliczyć brak dokumentów księgowych potwierdzających, Ŝe 
w latach 2010-2012 (do 30.06.) 54,7% kwoty otrzymanej z gmin wykorzystano zgodnie 
z warunkami zawartych umów tj. m.in. na remonty i modernizację schroniska.  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Stowarzyszenia 
w zakresie ewidencjonowania i wykorzystania środków otrzymanych za opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami. 

 

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. Uzyskanie, wymaganych przepisami art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 6 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zezwoleń na prowadzenie 
wyłapywania bezdomnych psów i dlaszego z nimi postępowania. 

2. Dostosowanie schroniska do obowiązujących wymagań weterynaryjnych 
i przestrzeganie standardów przetrzymywania psów w schronisku, w tym 
ustalonych przez słuzby weterynaryjne limitów zagęszczenia zwierząt. 

3. Wydatkowanie środków otrzymanych na opiekę nad zwierzętami przebywającymi 
w schronisku, zgodnie z warunkami umów podpisanymi z gminami. 

4. Prowadzenie ewidencji zwierząt oraz dokumentacji adopcyjnej w sposób rzetelnie 
odzwierciedlający stan faktyczny. 

5. Przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji oraz szczenień zwierząt 
przebywajaych w schronisku zgodnie z wymogami obowiązujacych przepisów.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia. 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 

dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 dniaotrzymania 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 

Danuta Laskowska  
Główny specjalista  

Delegatury NIK w Szczecinie  
 

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