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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

przeprowadziła w Schronisku dla zwierząt w Pawłowie (zwanym dalej „Schroniskiem”) 

kontrolę przestrzegania praw zwierząt w latach 2008-2010 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 

30 listopada 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje 

Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

działalność schroniska w badanym zakresie.  

Podstawą pozytywnej oceny było: 

− zapewnienie prawidłowych warunków pobytu zwierząt w schronisku oraz 

sprawowanie nad nimi systematycznej opieki weterynaryjnej, 

− zlokalizowanie i zorganizowanie Schroniska zgodnie z wymogami § 1 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

                                                           
1 Dz. U. z 2007r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt2 

(zwanego dalej „rozporządzeniem MRiRW z 23 czerwca 2004 r.”), 

− wyposażenie gabinetu lekarza weterynarii wraz ze stanowiskiem do przeprowadzania 

zabiegów leczniczych, 

− uzyskanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii stwierdzającego spełnienie 

warunków do prowadzenia działalności i objęcia Schroniska nadzorem 

weterynaryjnym, 

− wyposażenie schroniska w urządzenia umożliwiające elektroniczną identyfikację tych 

zwierząt oraz weryfikowanie tych danych  z informacjami zawartymi w bazach 

danych, do których schronisko miało dostęp  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

− niedostosowaniu regulaminu organizacyjnego Schroniska do faktycznie 

realizowanych zadań; 

− zatrudnieniu pracowników do obsługi Schroniska bez odpowiedniego przeszkolenia,  

− nie stosowaniu metod ograniczających populację zwierząt poprzez wykonywanie 

zabiegów sterylizacji i kastracji  

1. W Schronisku, do którego w latach 2008 – 2010 (I półrocze) przyjęto 517 psów 

zadbano o dogodne warunki bytowania zwierząt. W szczególności: 

− pomieszczenia dla psów były czyste, zadbane i przestronne, posiadały miejsca do 

leżenia na drewnianych podestach, 

− zapewniono wystarczającą liczbę boksów dla psów od 62 w 2008 roku do 69 w roku 

2010, 

− średnia liczba zwierząt w boksie wynosiła od 3 do 4,  

− wydzielono miejsca do kwarantanny przyjmowanych zwierząt. 

Pomimo podjęcia prac mających na celu powiększenie Schroniska, w dalszym ciągu 

występowało nadmierne zagęszczenie zwierząt w nim przebywających. Maksymalna liczba 

zwierząt, na jaką zostało przewidziane Schronisko wynosiła 190 sztuk, zaś w badanym 

okresie średnia liczba psów w nim przebywających wynosiła w: 2008 r. – 191 szt.; 2009 r. – 

218 szt. i w I pół.2010 r. – 238 szt. Pomimo tego zagęszczenia zwierzętom tym zapewniono 

dobre warunki pobytu, gdyż m.in.: 

– wygląd i kondycja zwierząt były dobre (czyste, z nielicznymi przypadkami pogryzień), 

– wydzielono miejsca do kwarantanny przyjmowanych zwierząt. 

                                                           
2 Dz. U. Nr 158, poz. 1657. 
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 Schronisko zapewniło psom możliwość korzystania z wybiegów, pozwalających na 

realizację właściwych dla nich zachowań zgodnie z § 5 rozporządzenia MR i R W z dnia 

23 czerwca 2004 r.  

Właściwe funkcjonowanie Schroniska oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

pobytu zwierząt w okresie objętym kontrolą, potwierdziły 2 okresowe kontrole weterynaryjne 

oraz 4 kontrole przeprowadzone przez Urząd Miejski w Ciechanowie . 

2. Schronisko działało na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Regimin z dnia 

26 listopada 2006 r. (decyzja Nr 6431/1/2006) wymaganego art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach3. Ustalono, że dwie 

spośród pięciu osób zatrudnionych w Schronisku – kierownik schroniska i jego gospodarz nie 

byli przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami określonych w § 8 rozporządzenia 
MRiRW z dnia 23 czerwca 2004 r.  

3. Uwagi NIK dotyczą braku aktualizacji obowiązującego od 2 stycznia 2002 r. 

Regulaminu Organizacyjnego Schroniska. Zapisy regulaminu dotyczące eutanazji zwierząt 

zobowiązywały do komisyjnego orzekania o jej wykonaniu, podczas gdy dokonywane były 

na wniosek lekarza weterynarii. Brak było również regulacji dotyczących elektronicznej 

ewidencji zwierząt wprowadzonej w 2008 roku.  

4. W sposób rzetelny dokumentowano pobyt zwierząt w schronisku. Zwierzęta 

przyjmowane do schroniska wpisywane były do rejestru przyjęć i adopcji psów, w którym 

ujmowano dane wymagane postanowieniami § 6 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z 23 czerwca 

2004 r. NIK pozytywnie również ocenia zaprowadzenie ewidencji w wersji elektronicznej 

jako dodatkowej dokumentacji dotyczącej pobytu zwierząt w Schronisku. System ten działał 

w przeglądarce internetowej wykorzystując bazę danych pod nazwą MySQL.  

5.  Zwierzęta przebywające w schronisku miały zapewnioną należytą opiekę 

weterynaryjną oraz poddawane były wymaganym zabiegom weterynaryjnym. Zwierzęta po 

odbyciu 14-dniowej kwarantanny były szczepione przeciwko wściekliźnie. W badanym 

okresie zaszczepiono wszystkie psy przyjmowane do schroniska, w tym w roku 2008-289 szt., 

2009-308 szt. oraz w 2010 (do 30 czerwca)-175 szt. Wszystkie zabiegi dokumentowano 

w książce leczenia zwierząt, prowadzonej według zasad określonych w § 2 pkt 2 i § 4 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-

                                                           
3 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 



 
 

4 

weterynaryjnej4. Ustalono że, Schronisko nie zrealizowało wniosku z dwóch wizytacji 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w latach 2008 – 2009 w zakresie przeprowadzania 

sterylizacji oraz kastracji zwierząt (psów i suk) pomimo dobrych warunków do wykonywania 

tych zabiegów.  

6. Na pozytywną ocenę zasługuje mała liczba przeprowadzonych zabiegów eutanazji 

zwierząt. W latach 2008 – 2010 (I półrocze) dokonano 16 eutanazji psów, co stanowi 2,3 % 

w stosunku do liczby psów przyjętych do Schroniska. Zabiegi te przeprowadzono przez 

lekarza weterynarii i wykonano wyłącznie je z powodu źle rokujących, ciężkich schorzeń 

zwierząt.  

W latach objętych kontrolą odnotowano 139 przypadków padnięć psów (około 12,25 %) 

w stosunku do ogólnej liczby zwierząt przebywających w Schronisku w tym okresie, a lekarz 

weterynarii nie wnosił uwag do przyczyn eutanazji lub padnięć zwierząt. 

7. Pozytywnie NIK ocenia działania Schroniska na rzecz popularyzacji bezpłatnej 

adopcji zwierząt przebywających w tej placówce. W efekcie tych działań, w latach 2008 – 

2010 (I półrocze) adoptowano odpowiednio: 130, 101 i 61 psy (tj. 32,9 %, 37,9 % i 17,7 % 

w stosunku do ogółu zwierząt w Schronisku). Odnotowano tylko 1 przypadek zwrotu 

adoptowanego zwierzęcia (psa).  

8.  W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania 

środków z budżetów 13 gmin, przeznaczonych na pokrycie kosztów wyłapywania 

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w Schronisku. Na utrzymanie 

i funkcjonowanie Schroniska wydatkowano w latach 2008 – 2010 (I półrocze) odpowiednio: 

371, 2 tys. zł, 439,7 tys. zł i 241, 3 tys. zł. 

9. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu 13 gmin zostało zlecone odpłatnie 

umowami Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. W badanym okresie wyłapano 

w tych gminach łącznie 517 sztuk psów. W 4 gminach w tym w Gminie Kozłowo 29 psów, 

w Gminie Janowiec Kościelny 2 psy, w Mieście Działdowo 32 psy oraz w Gminie Sońsk 

32 psy, rady gmin nie podjęły uchwał dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt na ich 

terenie. Z tytułu powyższych umów gminy poniosły w badanym okresie wydatki w łącznej 

wysokości 170,8 tys. zł, w tym Kozłowo 43,6 tys. zł, Janowiec Kościelny 4,7 tys. zł, 

Działdowo 76,5 tys. zł oraz Sońsk 45, 9 tys. zł. 

                                                           
4 Dz. U. Nr 100, poz. 1022 
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Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Kontynuowanie działań mających na celu powiększenie powierzchni Schroniska. 

2. Dostosowanie regulaminu organizacyjnego Schroniska do realizowanych zadań. 

3. Przeprowadzanie sterylizacji i kastracji psów zgodnie z zaleceniami Powiatowego 

Lekarza Weterynarii. 

4. Uzupełnienie kwalifikacji przez osoby zatrudnione w Schronisku. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Kierownika, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art.62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 


