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Ustawa o ochronie zwierząt 
[albo: uoz]

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt1

program opieki 
nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania 
ich bezdomności [albo: 

program]

program, o którym mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt

Ustawa o ochronie zdrowia 
zwierząt [albo: uozz]

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt2

Ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku 

w gminach [albo: uocz]

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach3

Rozporządzenie w sprawie 
wymagań weterynaryjnych 

dla schronisk

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych 
dla prowadzenia schronisk dla zwierząt4

Rozporządzenie w sprawie 
wyłapywania bezdomnych 

zwierząt

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt5

PIW Powiatowy Inspektorat Weterynarii

PLW Powiatowy Lekarz Weterynarii

humanitarne traktowanie 
zwierząt

traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu 
opiekę i ochronę6

schronisko miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi, 
spełniające warunki określone w ustawie o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt7

przytulisko,  
hotel dla zwierząt

nieobjęte  nadzorem I nspekcj i  Weter ynar yjnej  miejsce 
przetrzymywania zwierząt

właściwe warunki bytowania zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnych 
z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku8

zwierzęta bezdomne zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały 
się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 
dotąd pozostawały9

zwierzęta domowe zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego 
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane 
przez człowieka w charakterze jego towarzysza10

1  Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm.

2  Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, ze zm.

3  Dz. U. z 2016 r. poz. 250.

4  Dz. U. Nr 158, poz. 1657.

5  Dz. U. Nr 116, poz. 753.

6  Art. 4 pkt 2 uoz.

7  Stosownie do art. 4 pkt 25 uoz.

8  Art. 4 pkt 15 uoz.

9  Art. 4 pkt 16 uoz.

10  Art. 4 pkt 17 uoz.

Wyk az stosowanych sk rótów,  sk rótowców i  pojęć
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Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I1
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę 
wymaga humanitarnego traktowania” 11.

Jednym z powodów nierozwiązania do dziś problemu bezdomności zwierząt jest niedokonanie 
postulowanych zmian w prawie, w tym wskazywanych również przez NIK. Wnioski de lege ferenda 
dotyczące bezpośrednio tego problemu zostały sformułowane w efekcie poprzednich kontroli NIK, 
w tym głównie przeprowadzonych w 2010 i 2012 roku, odpowiednio P/10/124 „Przestrzeganie praw 
zwierząt” oraz P/12/193 „Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt”. 

Na koniec 2014 roku funkcjonowały w Polsce 184 schroniska dla zwierząt, tj. o 34 więcej niż 
w 2011 roku. W stosunku do 2011 roku wzrosła liczba zarówno przebywających w schroniskach 
psów (do 105,7 tys. , tj. o 5,4%), jak i kotów (do 24,1 tys. , tj. o 17,8%). Tylko nieznacznie wzrosła liczba 
i odsetek adoptowanych zwierząt: w 2014 roku adoptowano 59,3 tys. (56%) psów przebywających 
w schroniskach12. Zmalał natomiast odsetek zgonów psów (4,9%) i kotów (12,5%)13.

       Temat kontroli

Kontrola „Zapobieganie bezdomności zwierząt” (P/16/058) została podjęta z inicjatywy własnej NIK,  
w tym m.in. z inspiracji powołanej w styczniu 2015 roku przez Prezesa NIK, Rady do Spraw 
Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt. 

       Cele kontroli

Celem kontroli była ocena prawidłowości i skuteczności działań gmin na rzecz ograniczenia 
bezdomności zwierząt, w tym ocena:

 − gmin w zakresie ustalenia i realizacji programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
i zapobiegania ich bezdomności;

 − schronisk, przytulisk i podmiotów wyłapujących zwierzęta, w tym właściwych warunków 
bytowania zwierząt i adopcji;

 − działań Inspekcji Weterynaryjnej dotyczących jej nadzoru nad miejscami, w których przebywały 
bezdomne zwierzęta;

11 Art. 1 ust. 1 i art. 5 uoz.

12 Dla porównania, w 2011 r. ze 100,3 tys. psów przebywających w schroniskach adoptowano 54,7 tys. (55%).

13 W 2011 r. padło 6,8% psów i 13,7% kotów. Źródło: raporty Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt 
za 2011 r. i 2014 r.

Źródło: Lost dog: © chalabala – Fotolia.com



6

Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I

 − realizacji wniosków sformułowanych po przeprowadzonej w 2012 roku kontroli P/12/193 
„Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt”14.

       Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli

Kontrolę przeprowadzono w 11 urzędach gmin (miast) i dwóch związkach międzygminnych, 
w 13 schroniskach15, przytulisku16 i w dwóch podmiotach zajmujących się, na podstawie zawartych 
z gminami umów, wyłapywaniem zwierząt17 oraz w 10 powiatowych inspektoratach weterynarii, 
z województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-
-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (szczegółowy wykaz jednostek 
kontrolowanych zawarto w załączniku nr 3). Kontrolę przeprowadzono od 4 stycznia do 28 kwietnia 
2016 r. Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do zakończenia kontroli 
w jednostkach.

Warunki przebywania zwierząt w 13 schroniskach, przytulisku i podmiocie odławiającym zwierzęta18 
sprawdzono przy udziale biegłych lub specjalistów, których powołano spośród lekarzy weterynarii, 
biegłych sądowych z zakresu weterynarii lub osób mających uprawnienia inspektorów ds. ochrony 
zwierząt z organizacji zajmujących się tą problematyką.

       Kryteria kontroli

Kontrola została przeprowadzona według następujących kryteriów:

 − na podstawie art. 2 ust. 2, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o NIK19, pod względem legalności, 
gospodarności i rzetelności – w urzędach gmin oraz schroniskach prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne gmin oraz gminne osoby prawne,

 − na podstawie art. 2 ust 3, w związku z art. 5 ust. 3 ustawy o NIK, pod względem legalności 
i  gospodarności – w  podmiotach zajmujących się  na  zlecenie gmin wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt oraz w schroniskach prowadzonych przez przedsiębiorców i fundacje 
lub stowarzyszenia,

 − na podstawie art. 2 ust. 1, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o NIK, pod względem legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności – w powiatowych inspektoratach weterynarii.

14 A także wniosków po kontroli doraźnej I/13/001 Wykonywanie przez gminy województwa zachodniopomorskiego zadań 
w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt skierowanych do Urzędu Gminy w Dobrej.

15 Z których 11 zajmowało się także wyłapywaniem zwierząt.

16 Hotel dla psów i kotów w Sierakowie.

17 Przedsiębiorstwo w Zamieniu i Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt.

18 Nie stwierdzono przetrzymywania zwierząt przez drugi podmiot zajmujący się ich wyłapywaniem.

19 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677).
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 2.1  Ocena ogólna kontrolowanej działalności

Gminy podjęły szereg działań mających na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, jednak 
nie przyniosły one realnych efektów w zapobieganiu ich bezdomności. Większość objętych kontrolą 
gmin w małym stopniu korzystała z możliwości realizowania kompleksowych i wielokierunkowych 
działań profilaktycznych w ramach programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
ich bezdomności, w tym znakowania i  rejestrowania wszystkich zwierząt domowych, ani 
nie wprowadzała realnych zachęt do przeprowadzania zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt 
mających właścicieli. Działania gmin koncentrowały się w znacznym stopniu na odławianiu 
zwierząt i przekazywaniu ich do schronisk bądź przytulisk. Ponad jedna trzecia gmin nie zleciła 
schroniskom trwałego znakowania (tzw. czipowania) bezdomnych zwierząt oraz wykonywania 
obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji ogółu odłowionych zwierząt, lub mimo zlecenia tych 
zabiegów nie wyegzekwowała ich wykonania. Głównie z tych powodów aż 77% kontrolowanych 
schronisk obowiązkową kastracją lub sterylizacją objęło mniej niż 30% przetrzymywanych zwierząt. 

Działania zapobiegające bezdomności oparte jedynie na funkcjonowaniu schronisk, oprócz 
tego, że były mało skuteczne, stawały się coraz bardziej kosztowne. W kontrolowanych gminach 
wydatki na wyłapywanie i utrzymanie schronisk w ciągu czterech lat wzrosły o ponad jedną 
trzecią i stanowiły około 94% ogółu kosztów poniesionych na realizację gminnych programów 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności. Zdaniem NIK, przy braku bądź 
znikomym zakresie działań profilaktycznych, problem bezdomności zwierząt będzie się powiększał, 
kreując coraz wyższe koszty utrzymania coraz większej liczby bezdomnych zwierząt. Koncentrując 
się na usuwaniu skutków zjawiska, gminy nie dostrzegają korzyści wynikających z podejmowania 
właściwie zaplanowanych i wieloaspektowych działań profilaktycznych. 

Dobrym przykładem są działania prowadzone w gminie Suchy Las. W wyniku wprowadzenia 
kompleksowego planu znakowania i rejestrowania wszystkich zwierząt oraz dofinansowania 
kastracji lub sterylizacji zwierząt mających właścicieli, od 2012 roku osiągnięto zarówno znaczący 
spadek liczby odłowionych zwierząt (o 22%), jak i zmniejszenie wydatków na opiekę nad nimi 
(o 60%). Działania mające na celu opracowanie takiego planu podjęto też w gminie Aleksandrów 
Łódzki, a kastrację lub sterylizację zwierząt mających właścicieli prowadzono w gminie Dobra. 
Innym przykładem dobrej praktyki było podjęcie przez Radę Miasta Łuków uchwały w sprawie 
zwolnień z opłaty od posiadania psów właścicieli zwierząt, które poddano sterylizacji, trwale 
oznakowano i wpisano do rejestru Urzędu.

Warto też podkreślić, że w dziewięciu z 11 kontrolowanych gmin podejmowano rozmaite działania 
edukacyjno-popularyzatorskie na rzecz kształtowania właściwego stosunku mieszkańców 
do ochrony zwierząt. Organizowano spotkania i konkursy (głównie w szkołach), festyny, 
propagowano zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym kastrację lub sterylizację i działalność 
wolontariatu, organizowano zbiórki karmy dla schronisk.

Niepokojącym pozostaje fakt, iż nadal prawie połowa objętych kontrolą gmin, organizując 
zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym współpracowała z podmiotami nieobjętymi nadzorem 
weterynaryjnym. Gminy nie wyegzekwowały też skutecznego prowadzenia przez schroniska działań 
adopcyjnych, bowiem nowych właścicieli znalazło jedynie 23% odłowionych zwierząt. Zwierząt 
adoptowanych jest wciąż znacznie mniej niż trafiających do schronisk. Szczególnie mało adopcji 
było w schroniskach dużych, coraz częściej wybieranych przez gminy z uwagi na gotowość przyjęcia 
wszystkich odłowionych zwierząt i oferowanie niższych kosztów opieki. 
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W stosunku do ustaleń z 2012 roku (kontroli P/12/193 Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony 
zwierząt), zauważalna jest natomiast poprawa warunków bytowania zwierząt w schroniskach 
i nieobjętych nadzorem weterynaryjnym przytuliskach. Wprawdzie nieprawidłowości w tym 
zakresie nie stwierdzono tylko w dwóch z 14 skontrolowanych schronisk i przytulisk, to jednak 
w żadnym z pozostałych podmiotów nie naruszano notorycznie i w drastyczny sposób dobrostanu 
zwierząt oraz standardów sanitarnych. Zwierzętom zapewniano właściwe warunki bytowania 
i opiekę, w tym weterynaryjną.

 2.2  Synteza ustaleń kontroli

1. Dziewięć z 11 kontrolowanych gmin nie prowadziło kompleksowych działań profilaktycznych 
mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt. Gminy te nie skorzystały z możliwości 
opracowania planu znakowania wszystkich zwierząt. Realnych zachęt do przeprowadzania 
zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt mających właścicieli nie wprowadziło zaś siedem 
badanych gmin. Jako przyczyny niepodjęcia takich działań wskazywano: [1] niezasadność 
angażowania się w nie tylko przez niektóre gminy20, [2] nieobligatoryjność wprowadzenia 
planu znakowania zwierząt21, [3] brak wystarczających środków finansowych22, lub też [4] brak 
podstawy prawnej do dofinansowywania przez gminę działań w odniesieniu do zwierząt 
posiadających właścicieli23. Zdaniem NIK, gminie zobowiązanej sensu largo do zapobiegania 
bezdomności zwierząt, nie można odmówić prawa wyboru sposobu realizacji tego zadania poprzez 
wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzania zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt 
mających właścicieli.
Identyfikacji odłowionych zwierząt po opuszczeniu przez nie schronisk, nie zapewniło 10 gmin. 
Cztery z nich24 bowiem w ogóle nie zleciły schroniskom znakowania, zaś w sześciu gminach dane 
oznakowanych trwale zwierząt nie były wprowadzane do ogólnodostępnych baz.
Cztery kontrolowane gminy nie zleciły także schroniskom wykonywania kastracji lub sterylizacji 
wszystkich odłowionych zwierząt25 (choć zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 4 uoz jest to zadanie 
obligatoryjne) lub mimo zlecenia tych zabiegów nie wyegzekwowały ich wykonania26. Skutkiem 
tego aż 10 schronisk27, przytulisko28 i skontrolowane podmioty wyłapujące zwierzęta29 obowiązkową 
kastracją lub sterylizacją objęło mniej niż 30% zwierząt, które przebywały w nich w danym roku. 
Ponadto tylko cztery z gmin, które nie umieszczały bezdomnych kotów w schroniskach, prowadziły 
ich kastrację lub sterylizację w ich naturalnym środowisku. Było to zadanie nieobligatoryjne, 
ale mające istotny wpływ na profilaktykę bezdomności tych zwierząt. W rezultacie, pomimo 

20 Burmistrz Łukowa, wójt Siemiatycz.

21 Burmistrzowie Mińska Mazowieckiego i Suchedniowa.

22 Burmistrz Pisza, wójt Siemiatycz.

23 Burmistrz Łukowa.

24 Gminy: Pisz, Siemiatycze, Serokomla (w całym okresie objętym kontrolą) i Suchedniów (która nie zlecała znakowania 
do sierpnia 2015 r.).

25 Gmina Mińsk Mazowiecki, miasto Łuków (które zabiegom tym poddawało wyłącznie zwierzęta przekazywane do adopcji, 
o ile zgadzali się na to nowi właściciele), gmina Serokomla i gmina Suchedniów (która zleciła wykonywanie tych zabiegów 
dopiero w sierpniu 2015 r.).

26 Gmina Kłomnice.

27 Schroniska: w Chrcynnie, „As” w Jamrozowiźnie, Suchedniowie, Strzelcach, Kotliskach, Wojtyszkach, Szczytach, Turku, 
dwoje przedsiębiorców prowadzących działalność w Radysach.

28 Hotel dla psów i kotów w Sierakowie.

29 Przedsiębiorstwo w Zamieniu i Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt.
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wprowadzenia od 2012 roku obowiązku uchwalania przez gminy programów oraz ich realizowania, 
nie udało się zmniejszyć liczby odławianych zwierząt. W badanych 11 gminach rocznie odławiano 
od 887 do 1058 zwierząt. W ciągu czterech lat wydatki na odławianie i opiekę nad nimi wzrosły 
o 37%30 i stanowiły około 94% kosztów poniesionych na realizację programów.

Odosobnionymi pozostają gminy, których przemyślane i kompleksowe działania, w tym 
zwłaszcza w obszarze profilaktyki, przynoszą zauważalne rezultaty w zakresie likwidacji zjawiska 
bezdomności zwierząt. Jako przykład dobrej praktyki należy wskazać działania gminy Suchy 
Las, gdzie przez cztery lata konsekwentnych starań osiągnięto zarówno znaczący spadek liczby 
odłowionych zwierząt (o 22%), jak i zmniejszenie wydatków na opiekę nad nimi (o 60%). Było 
to efektem wprowadzenia całościowego planu znakowania wszystkich zwierząt i rejestrowania 
ich w  internetowej bazie danych oraz dofinansowania kastracji lub sterylizacji zwierząt 
posiadających właścicieli. Kastrację lub sterylizację zwierząt mających właścicieli prowadziła 
też gmina Dobra. Innym przykładem dobrej praktyki było podjęcie 30 października 2007 roku 
przez Radę Miasta Łuków uchwały w sprawie zwolnień z opłaty od posiadania psów właścicieli 
zwierząt poddanych sterylizacji i trwale oznakowanych, wpisanych do rejestru Urzędu. Krok 
w dobrym kierunku zrobiła też gmina Aleksandrów Łódzki, która w programie na rok 2016 
zaplanowała dofinansowanie zabiegów kastracji lub sterylizacji oraz trwałego znakowania zwierząt 
mających właścicieli. Na ten cel zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 100 tys. zł. 

 [str. 15, 26]

2. Skali zjawiska bezdomności zwierząt nie zmniejszyły działania na rzecz adopcji. W umowach 
zawartych przez  badane gminy zobowiązano schroniska do  poszukiwania właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt. Skuteczność tych działań była jednak bardzo zróżnicowana. Najniższy 
wskaźnik adopcji (11% – 15%) osiągnięto w schroniskach dużych. Niestety właśnie one były 
wybierane coraz częściej przez gminy, z uwagi na niższe koszty zapewnienia opieki. Oddawanie 
do adopcji nie leżało w interesie schronisk utrzymujących zwierzęta za dzienną stawkę pobytową31, 
dzięki której jak najdłuższe przetrzymywanie zwierząt stanowiło stałe źródło dochodu. W mieście 
Ełk skutecznie przeciwdziałano takim praktykom poprzez zawieranie w umowach klauzul 
zobowiązujących schronisko do realizacji założonego poziomu adopcji, co należy uznać za dobrą 
praktykę.            [str. 18]

3. Aż pięć32 z 11 kontrolowanych gmin powierzyło opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 
przytuliskom nieobjętym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, tj. wbrew wynikającemu z art. 11 a 
ust. 2 pkt 1 uoz obowiązkowi umieszczania odłowionych zwierząt w schroniskach. Trzy miejsca 
przetrzymywania zwierząt stały się schroniskami objętymi nadzorem weterynaryjnym dopiero 
w okresie objętym kontrolą NIK. Wśród przyczyn wskazano na brak ofert schronisk położonych 
w pobliżu i niewystarczające środki na opiekę w placówkach oddalonych (z uwagi na wyższe 
koszty transportu)33. W gminach Siemiatycze i Aleksandrów Łódzki (która zleciła opiekę przytulisku 
nieposiadającemu zezwolenia prezydenta miasta) nie dołożono jednak należytej staranności, aby 
sprawdzić, czy niektóre nieodległe schroniska dysponują wolnymi miejscami. 

30 W tym w gminie Dobra wydatki wzrosły z 80,6 tys. zł w 2013 roku do 332, 9 tys. zł w 2015 roku.

31 Taki sposób rozliczania w stosunku do wszystkich lub części gmin stosowało osiem badanych schronisk.

32 Gminy: Siemiatycze (w całym okresie objętym kontrolą), Suchedniów, Aleksandrów Łódzki i Serokomla oraz miasto Łuków 
(w części tego okresu).

33 Gminy Serokomla, Siemiatycze, Łuków.
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Prowadzenie przytulisk i punktów przetrzymywania zwierząt ułatwiało usankcjonowane przepisami 
niesprawowanie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad takimi miejscami, brak konieczności 
zapewnienia w nich warunków takich jak w schroniskach34 i nieokreślenie czasu pobytu zwierzęcia 
przed przewiezieniem go do schroniska. Stawiało to schroniska ponoszące koszty dostosowania 
się do wymagań weterynaryjnych w gorszej sytuacji ekonomicznej i utrudniało konkurowanie 
z przytuliskami i punktami przetrzymywania zwierząt, oferującymi niższe stawki za przetrzymanie 
zwierząt. 

Pomimo wniosku zgłoszonego już przez NIK w kontroli z 2011 roku, nie zmieniły się zasady 
rejestrowania działalności schronisk. Działalność taką nadal może zgłosić i rozpocząć każdy, nawet 
niespełniający elementarnych wymagań podmiot, a Inspekcja Weterynaryjna nie może odmówić 
bądź wstrzymać procesu rejestracji do czasu zweryfikowania warunków zapewnionych bezdomnym 
zwierzętom.           [str. 19, 27, 30]

4. Sześć z 11 badanych gmin35 nie weryfikowało rzetelnie realizacji zadań przez podmioty, którym 
powierzyły odławianie lub opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Większość nie prowadziła w tych 
podmiotach kontroli, szczególnie dotyczących wywiązywania się z obowiązku zapewnienia 
zwierzętom opieki w oferowanym standardzie, czy też prawidłowości dokonywanych rozliczeń 
finansowych. W rezultacie gminy te nie miały wiedzy o losie odłowionych psów i kotów, niezbędnej 
do właściwego i odpowiedzialnego sprawowania opieki nad powierzonymi zwierzętami.      [str. 21]

5. W porównaniu do stanu stwierdzonego podczas kontroli prowadzonej w 2012 roku, nastąpiła 
poprawa warunków w  schroniskach. W  żadnym z  obecnie kontrolowanych podmiotów 
nie stwierdzono warunków bytowania zwierząt, które można jednoznacznie określić jako złe. 
Spośród 13 schronisk, w siedmiu zapewniono właściwe warunki bytowania dla przebywających 
w nich zwierząt, szczególnie w obiektach nowowybudowanych36. Najwyższy standard opieki 
osiągnięto w nowych schroniskach gminnych, jednak towarzyszyło temu ponoszenie bieżących 
kosztów utrzymania ponad czterokrotnie wyższych niż w innych schroniskach. W sześciu 
schroniskach37 stwierdzono nieprawidłowości związane m.in. z brakiem wymaganych wybiegów, 
pomieszczeń, niewłaściwą ich lokalizacją lub niezapewnieniem zwierzętom ochrony przed 
zimnem. Trzy obiekty38, z naruszeniem wymogu § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań 
weterynaryjnych dla schronisk, były nieprawidłowo zlokalizowane, w pobliżu siedzib ludzkich 
lub grzebowiska. Powstawaniu nieprawidłowości sprzyjały nieprecyzyjne przepisy dotyczące 
standardów opieki, w tym m.in. wymagań w sprawie wybiegów czy też minimalnej powierzchni 
przypadającej na jedno zwierzę w boksie lub kojcu. Schroniska w zdecydowanej większości 
zapewniały zwierzętom właściwy stan sanitarny i prawidłowo sprawowaną opiekę. Wyjątkiem 
były trzy podmioty39, w których część boksów nie była regularnie sprzątana. Również w trzech 
schroniskach40 okresowo nie zapewniono zwierzętom wody pitnej. Dobre warunki, jednak bez 
wybiegów dla zwierząt, zapewniało także skontrolowane przytulisko41.    [str. 24]

34 Hotel dla psów i kotów w Sierakowie, przedsiębiorstwo w Zamieniu.

35 Gminy: Siemiatycze, Mińsk Mazowiecki, Kłomnice, Serokomla, Dobra i miasto Łuków.

36 Gminne schronisko w Dobrej, prywatne schronisko w Krzeczkowie.

37 Schroniska w Rybniku, Strzelcach, Wojtyszkach, Chrcynnie, Turku i „As” w Jamrozowiźnie.

38 Schroniska w Rybniku, Kotliskach i Szczytach.

39 Schroniska w Strzelcach, Jamrozowiźnie i Turku.

40 W schronisku w Strzelcach, Rybniku i Turku.

41 Hotel dla psów i kotów w Sierakowie.
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6. Zasadniczej poprawie uległ sposób ewidencjonowania przetrzymywanych zwierząt. Rejestry 
umożliwiające ich identyfikację – zawierające dane o miejscu odłowienia (pochodzeniu) zwierząt, 
ich pobycie w schronisku i wykonanych zabiegach weterynaryjnych – prowadziło 12 z 13 
skontrolowanych schronisk. Tylko jedno42 nie zamieszczało w wykazie – wymaganych § 6 ust. 2 pkt 1 i 4  
rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla schronisk – danych umożliwiających 
identyfikację zwierzęcia oraz informacji o wykonanych zabiegach weterynaryjnych i szczepieniach 
części zwierząt. Wykazów przetrzymywanych lub wyłapywanych zwierząt nie prowadziło 
skontrolowane przytulisko43 oraz obydwa skontrolowane podmioty odławiające bezdomne 
zwierzęta44.            [str. 27]

7. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt zaplanowano wprawdzie w programach wszystkich gmin, 
jednak bez wydania przez wójtów lub burmistrzów obowiązujących w tym zakresie zezwoleń 
(w drodze decyzji administracyjnej) prowadzono je aż w siedmiu z 11 badanych gmin45. Z kolei 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie takiego zezwolenia 
nie uchwaliły rady czterech z tych gmin46. W jednej gminie wyłapywanie nie zostało uregulowane 
nawet poprzez zawarcie pisemnej umowy, a umowy zawarte przez cztery z sześciu gmin, obarczone 
były wadami – głównie nieokreśleniem urządzeń i środków do wyłapywania i przewozu zwierząt, 
wbrew dyspozycji § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. 
Z 11 skontrolowanych schronisk zajmujących się wyłapywaniem zwierząt i dwóch podmiotów 
odławiających zwierzęta, tylko jedno schronisko47 posiadało zezwolenia na wyłapywanie zwierząt 
we wszystkich gminach, na terenie których prowadziło działalność. Pozostałe prowadziły odławianie 
zwierząt w większości gmin bez wymaganych zezwoleń.               [str. 22, 28]

8. Gminy właściwe realizowały pozostałe zadania wynikające z art. 11a uoz i ujęte w ich programach, 
a dotyczące: usypiania ślepych miotów, opieki nad wolno żyjącymi kotami48, zapewniania 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt49 
i wskazywania gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich. 
Zapewniono środki finansowe na realizację programów. Programów opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności nie uchwaliła – mimo obowiązku – jedna gmina50, 
z powodu nieznalezienia schroniska położonego w bliskiej odległości. Gmina ograniczyła 
prowadzone w tym zakresie działania do zlecania okazjonalnego odławiania zwierząt (odbieranych 
przez podmiot wyłapujący) oraz do doraźnej pomocy weterynaryjnej i opieki dla zwierząt 
z gospodarstw rolnych, w przypadku których nie było możliwości ustalenia ich właściciela. 

                          [str. 23]

9. Nie zawsze skuteczne poszukiwanie podmiotów zapewniających odpowiednią opiekę 
nad bezdomnymi zwierzętami, wobec deficytu miejsc w legalnie działających schroniskach 

42 Schronisko w Strzelcach.

43 Hotel dla psów i kotów w Sierakowie.

44 Przedsiębiorstwo w Zamieniu oraz Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt, które wspólnie z miastem Łuków odławiało 
zwierzęta do punktu przetrzymywania prowadzonego przez miasto Łuków.

45 Tj. ich większej liczbie niż stwierdzona w 2012 r. (39% gmin).

46 Stanowiły one 36% badanych gmin, tj. mniej niż w 2012 r. (61%).

47 Schronisko w Rybniku.

48 Oprócz gmin Suchedniów i Serokomla.

49 Oprócz gminy Mińsk Mazowiecki.

50 Gmina Serokomla.
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w niektórych regionach spowodowało, iż część samorządów podjęła wspólne inwestycje. 
W 2015 roku dwa objęte kontrolą NIK związki międzygminne wybudowały schroniska, zapewniające 
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 23 gminom. W Dobrej funkcjonowało zaś schronisko 
wybudowane na podstawie porozumienia zawartego między gminami powiatu polickiego. Spośród 
11 gmin objętych kontrolą NIK, trzy powierzyły realizację tego zadania schroniskom gminnym, 
dwie schroniskom prowadzonym przez stowarzyszenia lub fundacje działające na rzecz ochrony 
zwierząt oraz sześć – schroniskom i przytuliskom prowadzonym przez prywatnych przedsiębiorców. 
Dwie gminy, w związku z brakiem możliwości zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsca 
w już funkcjonujących schroniskach, z uwagi na dobrostan zwierząt, zastosowały rozwiązania 
niekonwencjonalne, lecz naruszające określony w art. 11 ust. 3 uoz zakaz odławiania bezdomnych 
psów bez zapewnienia im miejsca w schronisku. W gminie Siemiatycze opiekę nad częścią zwierząt 
powierzono bezpośrednio wolontariuszom ze Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt „Psiemiatycze”, 
zaś w Łukowie funkcjonował miejski Punkt Tymczasowego Zatrzymania Zwierząt. W obu 
przypadkach odłowione zwierzęta uzyskały pomoc weterynaryjną i zostały adoptowane.

NIK zauważa, iż wobec wysokich kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach – szczególnie 
gminnych, gdzie były one ponad czterokrotnie wyższe niż w schroniskach prowadzonych 
przez stowarzyszenia i przedsiębiorców – drogą do rzeczywistego ograniczenia kosztów opieki 
nad zwierzętami jest zaprogramowanie i finansowanie działań profilaktycznych. W perspektywie 
wyeliminują lub zmarginalizują one problem bezdomności zwierząt.    [str. 21]

10. Aktywność powiatowych lekarzy weterynarii koncentrowała się głównie na nadzorze 
podmiotów zarejestrowanych jako schroniska i reagowaniu na zgłoszenia o niehumanitarnym 
traktowaniu zwierząt. Natomiast niepodlegające rejestracji przytuliska pozostawały poza 
trwałym zainteresowaniem PLW (oprócz PLW w Łukowie, który okresowo wizytował miejski 
Punkt Tymczasowego Zatrzymania Zwierząt w Łukowie). Realizując zadanie wnikające z art. 11a 
ust. 8 uoz, PLW uczestniczyli w procedurach opracowywania przez samorządy programów opieki 
nad zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności, w większości rzetelnie przedstawiając swoje 
stanowiska. Trzech PLW zaopiniowało jednak pozytywnie wadliwe projekty gminnych programów 
na 2014 rok, nie kwestionując wskazania w nich przytulisk nieobjętych nadzorem weterynaryjnym51 
jako miejsc, do których trafiają wyłapane zwierzęta, czy też niezapewnienia w schronisku 
obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji zwierząt52. Większość kontrolowanych PLW (7 z 1053) 
prawidłowo i skutecznie sprawowało nadzór nad schroniskami. W podmiotach tych przeprowadzali 
okresowe kontrole54, a w przypadku stwierdzenia uchybień nakazywali ich usunięcie w określonym 
terminie i sprawdzali wykonanie zaleceń. Jeden z objętych kontrolą PLW nie kwestionował 
nadmiernego zagęszczenia zwierząt w schronisku55, powołując się na nieuregulowanie tej kwestii 
w obowiązujących przepisach. 

NIK zauważa jednak, że obowiązujący obecnie tryb rejestracji schronisk (wynikający z art. 5 ust. 1 
pkt 2 uozz) wyłącznie na podstawie zgłoszenia (bez konieczności uprzedniego skontrolowania 

51 PLW w Częstochowie i Siemiatyczach.

52 PLW w Nowym Dworze Mazowieckim.

53 Jeden z 10 objętych kontrolą PLW – PLW w Łukowie nie miał na swoim terenie zarejestrowanego schroniska, stąd też 
nie oceniono jego czynności w tym zakresie.

54 Z wyjątkiem PLW w Szczecinie, który w 2015 r. przeprowadził tylko jedną, zamiast co najmniej dwóch kontroli schroniska 
w Dobrej.

55 PLW w Częstochowie w schronisku „As” w Jamrozowiźnie.
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zapewnionych zwierzętom warunków)56, umożliwił funkcjonowanie, przez okres od jednego 
do trzech miesięcy, dwóch schronisk niespełniających wymagań weterynaryjnych. PLW dopełnili 
obowiązku skontrolowania tych schronisk w terminie 30 dni od jego rejestracji. Z powodu 
niewykonania zaleceń pokontrolnych PLW zakazał przyjmowania zwierząt jednemu z tych 
podmiotów, ale dopiero po trzech miesiącach od jego rejestracji.     [str. 29]

 2.3  Uwagi końcowe i wnioski

Działania ograniczające się przede wszystkim do wyłapywania i umieszczania zwierząt 
w  schroniskach nie  zapobiegają bezdomności. Rozwiązanie tego problemu wymaga 
kompleksowych i wielokierunkowych działań profilaktycznych, obejmujących znakowanie 
i ewidencjonowanie wszystkich zwierząt oraz wprowadzenie realnych zachęt do upowszechnienia 
kastracji i sterylizacji zwierząt mających właścicieli. Umieszczanie zwierząt w schroniskach 
i intensywna akcja adopcyjna powinny być zaś ostatnim elementem ograniczania bezdomności. 
Jak więc pokazuje niniejsza kontrola, nadal aktualne są adresowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi następujące wnioski (sformułowane przez NIK m.in. po kontroli P/12/193 „Wykonywanie zadań 
gmin dotyczących ochrony zwierząt”):

1) wprowadzenie ustawowego obowiązku znakowania i rejestracji zwierząt w jednolitym, 
funkcjonującym w całym kraju systemie ewidencyjnym. Obecnie art. 11a ust. 3 uoz przewiduje 
jedynie możliwość podjęcia takiego działania, i to tylko na poziomie gminy; 

2) jednoznaczne dopuszczenie (w uoz) możliwości częściowego lub całkowitego finansowania 
przez gminy kastracji lub sterylizacji zwierząt poza schroniskami, przy poszanowaniu praw 
ich właścicieli. Aktualnie art. 11a ust. 2 pkt 4 uoz zobowiązuje gminy do obligatoryjnej kastracji 
albo sterylizacji tylko zwierząt w schronisku; 

3) zmianę art. 11a uoz poprzez wprowadzenie otwartego katalogu zadań, jakie można ująć 
w programie. Obecny katalog jest zamknięty, co gminy uważają za ograniczenie w planowaniu 
zadań w tym zakresie; 

4) uznanie za działalność nadzorowaną, objętą nadzorem weterynaryjnym określonym w przepisach 
uozz, prowadzenie wszystkich miejsc przetrzymywania odłowionych zwierząt. Obecnie art. 1 pkt 1 
lit. j uozz zalicza do takich miejsc jedynie schroniska; 

5) ustalenie w art. 5 ust. 1–4 i 9 uozz, że podjęcie działalności polegającej na prowadzeniu schroniska 
jest dopuszczalne dopiero po stwierdzeniu przez PLW, w drodze decyzji, spełniania wymagań 
weterynaryjnych określonych dla prowadzenia tego rodzaju działalności. Obecnie otwarcie 
schroniska jest dopuszczalne już po pisemnym zgłoszeniu PLW zamiaru jego prowadzenia bez 
sprawdzenia warunków, jakie w nim zapewniono (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 9 uozz); 

6) uchylenie zapisów art. 7 uocz dotyczących „ochrony przed bezdomnymi zwierzętami” i określenie 
– najlepiej w uoz – warunków (standardów) opieki gmin nad nimi, w tym maksymalnego czasu 
ich pobytu w miejscu czasowego przetrzymywania, a także dopuszczenie sprawowania opieki 
przez podmioty inne niż schroniska, przy jednoczesnym zapewnieniu mechanizmów kontroli 
prawidłowości jej wykonywania. Aktualnie zwierzęta mogą być przetrzymywane w punktach 
tymczasowych bezterminowo. Z kolei w miejscach, w których nie ma schronisk, nie może być w pełni 
wykorzystany potencjał organizacji społecznych chętnych do sprawowania opieki nad zwierzętami;

56 Zaś w przypadku schroniska w Dobrej dodatkową przyczyną było przeprowadzenie pierwszej kontroli przez PLW 
w Szczecinie dopiero 106 dni po rejestracji.



14

P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I

7) ustalenie w rozporządzeniu w sprawie wymagań weterynaryjnych dla schronisk, minimalnej 
powierzchni przypadającej na określone zwierzę w pomieszczeniu, boksie lub kojcu 
oraz powierzchni wybiegu. Obecnie § 4 ww. rozporządzenia przewiduje utrzymywanie zwierząt 
w pomieszczeniu lub boksie, zapewniającym m.in. swobodne poruszanie się, zaś § 5 wymaga 
zapewnienia wybiegu – jednak bez doprecyzowania norm powierzchni, jaką należy zapewnić 
zwierzęciu; 

8) zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla schronisk tak, aby obligatoryjnym 
elementem umowy z przedsiębiorcą (a także np. organizacją zajmującą się ochroną zwierząt) 
w sprawie odławiania zwierząt bezdomnych było wskazanie schroniska, do którego zwierzęta mają 
trafić (stosownie do znowelizowanego art. 11 ust. 3 uoz, który zabrania wyłapywania bezdomnych 
zwierząt bez zapewnienia im miejsca w schronisku). 

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powinni: 

1) skutecznie przeciwdziałać bezdomności zwierząt, głównie poprzez kompleksowe działania 
profilaktyczne ograniczające ich niekontrolowany rozród oraz propagowanie adopcji; 

2) powierzać wykonywanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich odławianie wyłącznie 
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia i podlegającym nadzorowi weterynaryjnemu, 
zapewniając przy tym prowadzenie rzetelnej ewidencji odłowionych zwierząt oraz wykonywanie 
zabiegów ich kastracji i sterylizacji; 

3) sprawdzać wykonywanie zadań przez schroniska, przytuliska i podmioty prowadzące wyłapywanie 
zwierząt.

Podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt powinny:

1) wywiązując się z zobowiązań wynikających z podpisanych z gminami umów, obejmować zabiegami 
kastracji i sterylizacji jak największą liczbę zwierząt przebywających w schronisku; 

2) zintensyfikować działania na rzecz adopcji zwierząt; 

3) zapewnić właściwe warunki bytowania i opiekę zwierzętom oraz prowadzić ich rzetelną ewidencję 
i znakowanie. 

Organy Inspekcji Weterynaryjnej powinny: 

1) wydawać i skutecznie egzekwować przewidziane nakazy i zakazy w przypadku niezapewnienia 
właściwych warunków bytowania zwierząt;

2) kontrolować warunki w jakich przebywają bezdomne zwierzęta, także w przytuliskach, punktach 
tymczasowego przetrzymywania zwierząt i w podmiotach zajmujących się ich wyłapywaniem 
(na podstawie art. 34a w zw. z art. 9 uoz).
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 3.1  Realizacja działań służących zapobieganiu bezdomności zwierząt i jej ograniczaniu 

1. Najważniejszymi działaniami zapobiegającymi bezdomności zwierząt jest ich trwałe 
znakowanie i rejestrowanie zapewniające identyfikację oraz kastracja lub sterylizacja w celu 
ograniczenia ich nadmiernej populacji. Większość gmin nie ujęła takich działań w programach opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności ani innych dokumentach dotyczących 
tego zagadnienia. Z możliwości wprowadzenia planu znakowania ogółu zwierząt w gminie  
(co zgodnie z art. 11a ust. 3 uoz nie jest obligatoryjne) nie skorzystało aż dziewięć kontrolowanych 
gmin. W rezultacie utrudnione było znalezienie dotychczasowego właściciela w przypadku 
zagubienia się zwierzęcia, a tym bardziej jego porzucenia, przez co wzrastało prawdopodobieństwo, 
że odłowione zwierzę trafi do schroniska. Gminy wskazywały na brak obowiązku realizacji tego 
zadania57 oraz ograniczone możliwości finansowe, a niektóre z nich58 również na niezasadność 
takiego przedsięwzięcia, szczególnie sąsiadujące z gminami, które również nie znakowały zwierząt. 

 y Zdaniem burmistrza Łukowa warunkiem skuteczności wprowadzenia planu znakowania zwierząt jest ogólnopolska 
obligatoryjność oznakowania wraz z unormowaniem restrykcyjności w tym zakresie oraz wprowadzenie jednolitej 
krajowej bazy danych psów. 

Spośród kontrolowanych 11 gmin, całościowy plan znakowania zwierząt wdrożyła jedynie gmina 
Suchy Las. Wprowadzono w niej obowiązek trwałego oznakowania psów i umieszczenia ich danych 
w ogólnodostępnej międzynarodowej elektronicznej bazie (Safe Animal, z której urząd gminy 
i schronisko korzystały bezpłatnie). Eliminowało to anonimowość zwierząt domowych z terenu 
gminy i ułatwiało poszukiwanie dotychczasowych właścicieli bezdomnych zwierząt. Dzięki temu 
w latach 2014–2015 odwieziono do nich ponad 83% odłowionych zwierząt (tj. aż 220 spośród 264).  
Możliwe było też wystąpienie do właściciela o zwrot kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku 
i zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej. Znakowanie zwierząt mających właścicieli 
zainicjowano też w gminie Aleksandrów Łódzki, w której przyjęto to w projekcie programu 
na 2016 r. Ponadto w trakcie gminnego pikniku w 2015 roku trwale oznakowano tam 48 zwierząt 
mających właścicieli.

2. Dziesięć gmin nie  zapewniło identyfikacji odłowionych zwierząt po  opuszczeniu 
przez nie schronisk lub przytulisk po dokonanej adopcji. Cztery z nich nie zleciły bowiem w ogóle 
schroniskom trwałego znakowania zwierząt. Zlecenie zaś przez sześć kolejnych gmin wykonywania 
tej czynności, nie było równoznaczne z zapewnieniem identyfikacji zwierzęcia poza schroniskiem, 
bowiem numery oznakowanych zwierząt nie były wprowadzane do żadnej z prowadzonych 
przez podmioty komercyjne ogólnodostępnych baz danych.

 y Urząd Miejski w Piszu zobowiązał schronisko w Radysach do znakowania przyjmowanych zwierząt jedynie 
przez założenie obroży z nadanym numerem identyfikacyjnym i adresem schroniska. 

 y W Urzędzie Miasta w Łukowie w latach 2014 i 2015 numery trwałego oznakowania miało tylko 24% i 5% odłowionych 
w tych latach psów.

 y Gmina Suchedniów zleciła schronisku trwałe oznakowanie zwierząt dopiero 17 sierpnia 2015 r. O odpowiednie 
ich znakowanie nie zadbano w umowach obowiązujących co najmniej od 1 stycznia 2014 r.

Trwałe znakowanie wszystkich psów było wykonywane tylko w siedmiu kontrolowanych 
schroniskach59 i wynikało ze zlecenia tej czynności przez gminy. Były to schroniska objęte nadzorem  
 

57 Gminy Mińsk Mazowiecki, Suchedniów, Siemiatycze i miasto Łuków.

58 Gminy Grajewo i Siemiatycze, miasto Łuków.

59 Schroniska w Krzeczkowie, Suchedniowie, Wojtyszkach, Szczytach, Turku, Dobrej i Rybniku.
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weterynaryjnym i zapewniające zwierzętom dobrą opiekę. W dwóch schroniskach, przytulisku 
i podmiocie zajmującym się odławianiem zwierząt60 nie prowadzono trwałego znakowania, 
a w pięciu innych61 objęto nim tylko część zwierząt. 

 y W schronisku w Dobrej wszystkie psy, które ukończyły trzeci miesiąc życia, były oznaczane po odbyciu kwarantanny. 
Trwale znakowano także psy odbierane ze schroniska przez ich dotychczasowych właścicieli, jeżeli o to prosili. 

 y W trakcie oględzin Gminnego Schroniska dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie ustalono, że 80 psów nie było 
oznakowanych w sposób umożliwiający ich identyfikację. Zwierzęta oznakowano dopiero w czasie kontroli NIK.

3. Aż cztery z 11 badanych gmin62 nie zapewniły wykonywania w schroniskach (przytuliskach) 
kastracji lub sterylizacji wszystkich odłowionych zwierząt, mimo że zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 4 uoz,  
wykonanie takich zabiegów było obowiązkowe. Kolejne trzy gminy nie miały wiedzy o tym, czy 
zabiegi te są przeprowadzane63. Ponadto tylko cztery64 z dziewięciu gmin, które nie umieszczały 
kotów w schroniskach, prowadziły ich kastrację lub sterylizację. Nie było to obligatoryjne, ale istotne 
w kwestii zapobiegania bezdomności tych zwierząt. W rezultacie nie wykonywano podstawowych 
zabiegów ograniczających nadmierną populację zwierząt bezdomnych.

 y W gminie Mińsk Mazowiecki zadania tego nie ujęto w umowach obowiązujących w całym okresie objętym kontrolą, 
zaś w gminie Suchedniów uwzględniono je dopiero od 17 sierpnia 2015 r.

 y W mieście Łukowie zabiegom tym poddawano jedynie zwierzęta przekazywane do adopcji, i to tylko w przypadku, 
gdy ich przyszły właściciel wyrażał na to zgodę. 

 y W gminie Suchedniów nie sprawowano opieki nad wolno żyjącymi kotami, pomimo przeznaczenia środków 
na ten cel w programach na lata 2014–2015.

Spośród 13 skontrolowanych schronisk, tylko trzy65 objęły zabiegami kastracji i sterylizacji 
powyżej 30% przebywających w nich zwierząt. Z kolei w czterech innych66 wykonywano 
ich znacznie mniej (poniżej 10%) lub nie wykonywano wcale. Kierownicy schronisk tłumaczyli 
to brakiem w umowach ze schroniskami zobowiązania do przeprowadzania takich zabiegów, a także 
przeciwskazaniami lekarsko-weterynaryjnymi. Zabiegów kastracji i sterylizacji nie wykonywano 
także w skontrolowanym przytulisku67 oraz nie prowadziły ich podmioty wyłapujące bezdomne 
zwierzęta: przedsiębiorstwo w Zamieniu i Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt (z wyjątkiem 
11 zwierząt odłowionych na początku 2015 roku, gdy Towarzystwo prowadziło zarejestrowane 
schronisko).

 y Mimo ujęcia kastracji i sterylizacji zwierząt w programie gminy Kłomnice, w gminnym schronisku „As” 
w Jamrozowiźnie zabiegi te wykonano tylko u sześciu z 411 psów i czterech ze 111 kotów przyjętych w latach  
2014–2015. Schronisko wskazało na ograniczone środki finansowe i skoncentrowanie się na zapewnieniu właściwych 
warunków bytowania zwierząt.

 y W Hotelu dla psów i kotów w Sierakowie nie dokonano kastracji ani sterylizacji żadnego z przyjętych 193 psów 
i czterech kotów przebywających w przytulisku w latach 2014–2015. 

Realnych zachęt do przeprowadzania zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych 
mających właścicieli nie wprowadziło siedem kontrolowanych gmin68. Tym samym nie podjęto 

60 Schroniska w Strzelcach, Kotliskach oraz Hotel dla psów i kotów w Sierakowie i przedsiębiorstwo w Zamieniu.

61 Schroniska w Chrcynnie, „As” w Jamrozowiźnie, dwoje przedsiębiorców prowadzących działalność w Radysach i Łukowskie 
Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt.

62 Gminy Mińsk Mazowiecki, Serokomla (w całym okresie objętym kontrolą), Suchedniów i miasto Łuków (w jego części).

63 Gminy Mińsk Mazowiecki, Dobra i Siemiatycze.

64 Gminy: Grajewo, Mińsk Mazowiecki, Suchy Las i Pisz.

65 Schroniska w Dobrej, Rybniku i Krzeczkowie.

66 Schroniska: „As” w Jamrozowiźnie, w Turku oraz dwoje przedsiębiorców prowadzących działalność w Radysach.

67 Hotel dla psów i kotów w Sierakowie.

68 Gminy: Mińsk Mazowiecki, Siemiatycze, Kłomnice, Suchedniów, Serokomla, Pisz oraz miasto Grajewo.
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istotnego działania profilaktycznego. W gminach, oprócz niedoboru środków, wskazywano 
na potrzebę nałożenia takiego obowiązku w przepisach i na brak możliwości finansowania 
takich działań w obecnym stanie prawnym. Jednak w ocenie NIK za dopuszczalne należy uznać 
dofinansowanie przez gminy dobrowolnej sterylizacji zwierząt przez ich właścicieli, bowiem gmina 
ma prawo realizować swoje zadanie polegające na zapobieganiu bezdomności zwierząt również 
w inny sposób, niż wskazany wprost w programie opartym na regulacji z art. 11a ust. 2 uoz. Przede 
wszystkim działanie takie – zgodne z celami uoz – umożliwia konstytucyjne prawo jednostki 
samorządu terytorialnego do samodzielnego wyboru sposobu realizacji powierzonego zadania 
i w pewnej perspektywie czasowej spowoduje ono zmniejszenie wydatków gminy na zapobieganie 
bezdomności zwierząt. 

Konkretne zachęty do przeprowadzania zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt mających 
właścicieli wprowadziły tylko cztery kontrolowane gminy. Polegały one na dofinansowaniu kosztów 
tych zabiegów69 lub zwolnieniu z opłaty od posiadania psa70. Warunkiem wykonania kastracji 
lub sterylizacji było uprzednie trwałe oznakowanie i zarejestrowanie zwierząt.

 y W gminie Suchy Las 50% dofinansowanie wprowadzono uchwałą Rady Gminy z dnia 20 października 2008 r. 
w sprawie regulaminu rejestracji i znakowania psów, zachowania względów bezpieczeństwa przez właścicieli 
i posiadaczy zwierząt domowych oraz wyłapywania zwierząt na terenie gminy. Dodatkowym warunkiem 
przyznania środków było zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 

 y W gminie Aleksandrów Łódzki prewencyjną sterylizację i kastrację zwierząt domowych po raz pierwszy zaplanowano 
w programie na rok 2016, planując na ten cel 100 tys. zł.

4. Niewprowadzeniu całościowego planu znakowania zwierząt i zachęt do kastracji lub sterylizacji 
zwierząt mających właścicieli, a także niezapewnieniu przez cztery gminy obowiązkowego 
wykonywania tych zabiegów w schronisku, towarzyszył niewielki wzrost łącznej liczby bezdomnych 
zwierząt w schroniskach i zwiększenie wydatków ponoszonych na opiekę nad nimi. Od 2012 roku 
liczba zwierząt w badanych schroniskach i przytuliskach wzrosła z 8,8 tys. do 9 tys. 71 Liczba zwierząt 
odłowionych przez badane gminy wzrosła w tym czasie z 887 do 1058, zaś wydatki na opiekę 
nad nimi (głównie na rzecz schronisk i przytulisk) z 1.249,6 tys. zł do 1.705,9 tys. zł, tj. o 37%.

 y Znaczący wzrost wystąpił w gminie Suchedniów: liczba odławianych bezdomnych zwierząt zwiększyła się tu ponad 
czterokrotnie (z 11 do 47), a ponad trzykrotnie wydatki na opiekę nad nimi (z 20,6 tys. zł do 63,5 tys. zł). 

 y W gminie Mińsk Mazowiecki liczba odławianych zwierząt wzrosła z 24 do 39, a wydatki na opiekę z 43,6 tys. zł 
do 81 tys. zł, zaś w gminie Pisz liczba bezdomnych zwierząt w schronisku wzrosła z 107 do 153, a wydatki na opiekę 
nad nimi ze 116,4 tys. zł do 250,9 tys. zł. 

 y Wprowadzenie tylko jednego elementu zapobiegania bezdomności zwierząt nie zagwarantowało jej ograniczenia 
w gminie Dobra. Pomimo finansowania przez tę gminę zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt mających 
właścicieli, liczba zwierząt umieszczonych w gminnym schronisku wzrosła z 44 do 263, a wydatki na opiekę 
nad nimi z 16 tys. zł do 332,9 tys. zł72.

Wprowadzenie w gminie Suchy Las znakowania i ewidencji zwierząt, w tym realnych zachęt 
do znakowania psów przez ich właścicieli i umieszczanie danych o zwierzętach do dostępnej 
dla wszystkich międzynarodowej elektronicznej bazy Safe Animal, przyniosło efekt w postaci 
zmniejszenia w latach 2012–2015 liczby psów odłowionych (ze 105 do 82), przekazanych 
do schroniska (ze 103 do 27) i wydatków na ich utrzymanie (ze 110 tys. zł do 43,8 tys. zł).

69 Gminy Suchy Las i Aleksandrów Łódzki.

70 Miasto Łuków.

71 Wg stanu na koniec roku.

72 Bez uwzględnienia wydatków gminy Dobra, wydatki w pozostałych 10 gminach wzrosły z 1.233,5 tys. zł do 1.373,0 tys. zł, 
tj. o 11,3%.
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Wykres nr 1  
Liczba odłowionych zwierząt i wielkość wydatków na opiekę nad nimi w latach 2012 i 2015 w badanych 
gminach
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Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozmiarów zjawiska bezdomności zwierząt nie zmniejszyły podejmowane działania na rzecz 
adopcji. W większości umów zawieranych przez gminy ze schroniskami i przytuliskami zamieszczano 
postanowienia zobowiązujące je do podejmowania działań adopcyjnych, jednak podmioty 
te wywiązywały się z nich z różną skutecznością. Nowych właścicieli znajdowało około 23% zwierząt 
trafiających do objętych kontrolą schronisk i przytulisk73, a najlepsze wyniki adopcji – od 37% 
do 81% zwierząt – osiągały podmioty mniejsze, prowadzące intensywne akcje propagujące adopcje 
i korzystające z pomocy wolontariuszy74. Tylko w siedmiu75 z 15 skontrolowanych podmiotów76 
adoptowano ponad 30% przebywających w nich w danym roku zwierząt. 

 y W schronisku w Suchedniowie77 promującym adopcje na facebooku i portalu olx, podczas zawodów sportowych 
i przez kolportaż ulotek, skuteczność adopcji w latach 2014–2015 wyniosła 64% i 81%. 

 y W schronisku w Dobrej, które propagowało adopcje zwierząt poprzez banery, ulotki, spoty, organizację festynów 
i udział w programach telewizyjnych, w tych latach do adopcji trafiło 70% i 67% zwierząt.

Z kolei duże obiekty przyjmujące znaczną liczbę zwierząt, osiągały mierne wskaźniki adopcji 
(pomimo, iż liczba adopcji była znaczna). Trafiające tam zwierzęta często pozostają w nich 
na „dożywocie”, mają małe szanse na opuszczenie schroniska. Ponieważ schroniska te oferowały 
zapewnienie opieki dowolnej liczbie zwierząt za niską opłatą, były coraz częściej wybierane 
przez gminy.

73 Wskaźnik obliczony jako stosunek liczby zwierząt adoptowanych do zwierząt przebywających w schronisku w danym roku.

74 Schroniska w Rybniku, Suchedniowie, Turku i Dobrej.

75 Schroniska w Rybniku, Suchedniowie, Turku, Dobrej, Strzelcach, Szczytach i Chrcynnie.

76 Nie uwzględniono Łukowskiego TPZ, które nie przetrzymywało zwierząt (trafiały one do miejskiego Punktu Tymczasowego 
Zatrzymania Zwierząt w Łukowie).

77 Hotel dla psów w Suchedniowie został objęty nadzorem weterynaryjnym w czerwcu 2015 roku i uzyskał zgodę burmistrza 
Suchedniowa na prowadzenie działalności jako schronisko w lipcu 2015 roku.
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 y Schronisko w Wojtyszkach78 w latach 2014–2015 przekazało nowym właścicielom 521 i 515 zwierząt, co stanowiło 
tylko 10% i 11% zwierząt tam przebywających (ok. 5 tys. i 4,6 tys. w roku). Za każdy dzień opieki w tym schronisku 
gminy płaciły za psa od 5 zł do 7 zł.

 y Ze schroniska w Radysach do adopcji w latach 2014–2015 trafiło 510 i 739 psów, co stanowiło 12% i 16% 
przetrzymywanych tam zwierząt (4.201 i 4.548). W większości zawartych z gminami umów za zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom ustalono jednorazowe opłaty w wysokości od 1.100 zł do 4.000 zł lub miesięczne opłaty 
ryczałtowe za przyjęcie wszystkich wyłapanych w danej gminie zwierząt, w wysokości od 2.200 zł do 21.000 zł.

Wpływ na motywowanie podmiotów przetrzymujących zwierzęta do działań adopcyjnych 
w dużym stopniu miały kwestie finansowe. W przypadku podmiotów utrzymujących zwierzęta 
za dzienną stawkę pobytową79, oddawanie ich do adopcji nie leżało w interesie schroniska, a jak 
najdłuższe przetrzymywanie zwierzęcia stanowiło stałe źródło dochodu. Jedna gmina skutecznie 
przeciwdziałała takim praktykom poprzez zawieranie w umowach klauzul zobowiązujących 
schronisko do realizacji założonego poziomu adopcji.

 y Schronisko w Wojtyszkach podpisało w 2014 roku ze 112 gminami, a w 2015 roku ze 115 gminami umowy, w których 
dzienna stawka za pobyt zwierzęcia wynosiła 5 – 7 zł. Do adopcji trafiło tylko 10% zwierząt.

 y Umowa miasta Ełk ze schroniskiem z Krzeczkowa przewidywała dzienną stawkę pobytową, lecz jednocześnie 
założono, że do adopcji ma trafiać nie mniej niż 40% zwierząt pochodzących z tej gminy. W przypadku 
niedotrzymania przez schronisko tego warunku, wnoszona za pobyt zwierząt opłata ulegała obniżeniu o 40%. 

Wykres nr 2 
Porównanie struktury zwierząt adoptowanych i pozostałych w objętych kontrolą schroniskach, a także 
poddanych eutanazji i padłych w latach 2012 i 2015
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Źródło: Opracowanie własne.

6. Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności zostały przyjęte 
przez 10 z 11 skontrolowanych gmin. Wskutek wadliwych uregulowań w programach czterech gmin, 
w całym okresie objętym kontrolą80 lub jego części81 bezdomne psy wyłapywano bez zapewnienia 
im miejsca w schronisku, tj. z naruszeniem art. 11 ust. 3 i 11a ust. 2 pkt 1 uoz. W ten sam niewłaściwy 

78 Łącznie z działalnością należących do schroniska obiektów w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56.

79 Schroniska w Wojtyszkach (ze wszystkimi gminami), Radysach, Suchedniowie, Strzelcach, Kotliskach i Turku.

80 Gmina Siemiatycze. 

81 Gminy Suchedniów i Aleksandrów Łódzki oraz miasto Łuków.
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sposób wyłapywano psy także w gminie Serokomla – w której programów nie uchwalono. Opiekę 
nad zwierzętami cztery z tych gmin powierzyły przytuliskom, które nie były objęte nadzorem 
powiatowych lekarzy weterynarii, w tym dwie82 podmiotom prowadzącym schronisko także bez 
wymaganej zgody organu wykonawczego gminy. Ustalona kwota wydatków na rzecz podmiotów 
innych niż legalnie działające schroniska wyniosła około 1.397,0 tys. zł83 i stanowiła 41,7% ogółu 
wydatków badanych gmin na ochronę zwierząt.

 y Psy wyłapane w gminie Siemiatycze umieszczano w schronisku prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Niesienia Pomocy Dla Bezdomnych Zwierząt „Templ”, które od grudnia 2013 roku było wykreślone z rejestru 
podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną. Na etapie zawierania umów Gminie przedstawiano 
wyłącznie nieaktualne dokumenty, poświadczające wcześniejsze objęcie schroniska nadzorem weterynaryjnym. 

 y Gmina Suchedniów co najmniej od 1 stycznia 2012 roku umieszczała zwierzęta w Hotelu dla psów w Suchedniowie, 
który został objęty nadzorem weterynaryjnym dopiero 17 sierpnia 2015 r.

 y W Łukowie, w związku z zakazem przyjmowania zwierząt do schroniska od 26 marca 2015 roku, większość 
psów umieszczano w prowadzonym przez miasto punkcie, który miał być tylko tymczasowym miejscem 
ich przetrzymywania (było ono wizytowane przez powiatowego lekarza weterynarii).

Zdjęcie nr 1 
Kojce w prowadzonym przez miasto Łuków punkcie przetrzymywania zwierząt.

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Urzędy dwóch gmin84 umieściły zwierzęta w przytuliskach, nie sprawdzając, czy niektóre nieodległe 
schroniska nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną dysponują wolnymi miejscami lub nie 
korzystając z ofert złożonych przez podmioty objęte nadzorem PLW. Świadczy to o braku należytej 
staranności w działaniach na rzecz poszukiwania miejsca, które zapewniałoby właściwą opiekę 
zwierzętom bezdomnym.

82 Gminy Aleksandrów Łódzki i Suchedniów.

83 Kwota obejmuje też wydatki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, prowadzone bez wymaganych zezwoleń organu 
wykonawczego gminy na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Wydatki tego rodzaju zostały rozliczone 
odrębnie jedynie w Urzędzie Miasta Grajewa, gdzie wyniosły 1,4  tys. zł. Kwota nie obejmuje zaś takich wydatków 
w niektórych schroniskach, gdy określenie dokładnej ich wysokości nie było możliwe.

84 Siemiatycze i Aleksandrów Łódzki.



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

21

 y Urząd Gminy w Siemiatyczach nie skorzystał z oferty schroniska w Ostrowi Mazowieckiej na 2014 rok, zaś o ofertę 
na rok 2015 nie wystąpił do tego schroniska ani np. do pobliskich schronisk w Kruszewie lub Sokołowie Podlaskim.

 y Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim pominął 11 takich podmiotów działających na terenie województwa 
łódzkiego i powierzył zwierzęta Fundacji Medor, która nie miała także wymaganej w art. 7 ust. 1 pkt 4 uocz zgody 
prezydenta miasta Zgierza na prowadzenie schroniska. 

7. Aż siedem gmin zlecających wyłapywanie i zapewnienie opieki schroniskom, przytuliskom 
bądź podmiotom zajmującym się odławianiem zwierząt, nierzetelnie nadzorowało realizację 
przez nie zleconych zadań. Większość badanych gmin nie przeprowadziło w tych podmiotach 
kontroli, szczególnie w zakresie prowadzenia ewidencji i zgodności dokumentacji sprawozdawczej 
z faktycznym stanem liczebnym zwierząt. W rezultacie sześć z nich85 nie miało wiedzy o losie 
odłowionych zwierząt (w całym okresie objętym kontrolą lub w jego części). 

 y Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki nie znał miejsca czasowego przetrzymywania odłowionych zwierząt 
przez przedsiębiorstwo w Zamieniu, któremu zlecono wyłapywanie i opiekę nad nimi. 

 y Urząd Gminy Kłomnice nie wiedział, czy odłowione zwierzęta trafiały do podlegającego mu schroniska gminnego 
ani ile z nich zostało adoptowanych. Nie miał też informacji o tym, że schronisko było przepełnione.

 y Miasto Łuków nie znało losu zwierząt przekazanych w 2014 roku do schroniska w Sejnach i nie podjęło działań 
w związku z niepełnym wykonaniem zadań w 2015 roku przez przytulisko w Długiej Kościelnej, w którym zwierzęta 
m.in. nie zostały trwale oznakowane.

 y Urząd Gminy w Serokomli dysponował wiedzą o losie tylko pięciu dorosłych psów i jednego miotu szczeniąt 
z przekazanych zewnętrznemu podmiotowi 28 dorosłych psów oraz 13 szczeniąt, i to tylko pośrednio, na podstawie 
dokumentacji wykonywanych na koszt gminy zabiegów weterynaryjnych.

8. Poszukiwanie podmiotów zapewniających właściwą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, 
wobec deficytu miejsc w legalnie działających schroniskach spowodowało, iż część samorządów 
– w ramach powołanych związków międzygminnych – wybudowało nowe schroniska. Dwa takie 
objęte kontrolą NIK podmioty – Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna oraz Związek 
Międzygminny „Schronisko” w Kostrzynie – zrzeszające ogółem 23 jednostki samorządowe, 
otworzyły swoje obiekty w 2015 roku. Od 2013 roku funkcjonuje też schronisko w Dobrej, 
wybudowane w wyniku zawarcia porozumienia między czterema gminami powiatu polickiego. 
Placówki te oprócz dobrych warunków bytowania, podejmują kastrację lub sterylizację zwierząt 
oraz działania adopcyjne.

 y Do końca 2015 roku w schronisku Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna otoczono opieką 89 bezdomnych 
psów (do wykorzystania pozostały wolne miejsca). Wcześniej gminy przekazywały bezdomne psy do sześciu 
bardziej oddalonych schronisk, m.in. dużego obiektu w Radysach. 

 y W placówce wybudowanej przez Związek Międzygminny „Schronisko” w Kostrzynie zapewniono bardzo dobre 
warunki pobytu – np. każdy boks dla psów miał ogrzewaną podłogę z osobnym termoregulatorem i wentylację 
mechaniczną i był wyposażony w automatyczne poidła.

Zdaniem NIK, przy braku bądź znikomym zakresie działań profilaktycznych, problem bezdomności 
zwierząt będzie się powiększał i generował koszty utrzymania coraz większej liczby zwierząt. 
Zauważyć przy tym należy, że koszty utrzymania w schronisku były bardzo zróżnicowane – od 0,65 zł 
dziennie za zwierzę (schronisko w Radysach) do 41,17 zł (schronisko w Dobrej). Najwyższe koszty 
utrzymania wystąpiły w schroniskach gminnych (w Turku: od 9,9 zł do 10,9 zł, w Dobrej: od 39,26 zł 
do 41,17 zł). W schroniskach prywatnych koszty były znacznie niższe – (średnio 4,53 zł dziennie), 
przy zapewnieniu wymaganych warunków i opieki dla zwierząt. 

85 Gminy: Mińsk Mazowiecki, Kłomnice, Serokomla, Siemiatycze, Dobra i miasto Łuków.
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Wykres nr 3 
Przeciętne dzienne koszty utrzymania jednego zwierzęcia, w latach 2014 i 2015, w schroniskach gminnych, 
prywatnych i prowadzonych przez fundacje lub stowarzyszenia. 
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Źródło: Opracowanie własne.

9. W związku z brakiem możliwości zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsca w już 
funkcjonujących schroniskach, dwie gminy zastosowały niekonwencjonalne rozwiązania 
(odnotowane przez NIK także w 2012 roku), polegające na zapewnieniu opieki w miejscach 
nieobjętych nadzorem weterynaryjnym. W jednej z nich zapewnienie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami było w  dużym stopniu realizowane z  własnej inicjatywy przez  niezależne 
stowarzyszenie zrzeszające wolontariuszy. Przyczyniło się to do poprawy sytuacji zwierząt, 
jednak naruszało określony w art. 11 ust. 3 uoz zakaz ich odławiania bez zapewnienia im miejsca 
w schronisku. 

 y W gminie Siemiatycze w 2015 roku opiekę nad większością odłowionych psów (13 z 14) powierzono Stowarzyszeniu 
Miłośników Zwierząt „Psiemiatycze”. Ponadto z przedstawionej przez Stowarzyszenie informacji wynika, 
że w latach 2014–2015 zajęli się oni z własnej inicjatywy kolejnymi 40 bezdomnymi psami – była to liczba zwierząt 
większa od odłowionej na zlecenie urzędu gminy. Z kolei w Łukowie funkcjonował miejski Punkt Tymczasowego 
Zatrzymania Zwierząt. W obu gminach – pomimo braku schronisk objętych nadzorem weterynaryjnym86 
– zwierzętom zapewniono odpowiednią pomoc weterynaryjną i znaleziono dla nich nowych właścicieli, zaś 
zwierzęta w Siemiatyczach poddano też kastracji lub sterylizacji. Również gmina Suchy Las współpracowała 
z wolontariuszami, którzy opiekowali się w domach kotami po przeprowadzeniu ich kastracji lub sterylizacji.

Ponieważ powyższa praktyka wywołała skutki korzystne z  uwagi na  dobro zwierząt,  
NIK proponuje zmianę przepisów w kierunku dopuszczenia możliwości stosowania takich 
rozwiązań, przy jednoczesnym zapewnieniu mechanizmów kontroli prawidłowości sprawowania 
opieki nad zwierzętami. 

10. We wszystkich umowach z podmiotami zewnętrznymi zawarte były zapisy o obowiązku 
wyłapywania bezdomnych zwierząt. Dzięki temu gminy prawidłowo reagowały na zgłoszenia 
mieszkańców o wałęsających się zwierzętach. Jednak odławianie zwierząt bez zezwolenia 
– wydanego przez organ wykonawczy gminy w drodze decyzji administracyjnej – prowadzono 
aż w siedmiu87 z 11 badanych gmin, tj. w większej liczbie jednostek niż stwierdzona przez NIK 

86 Zgodnie z danymi przedstawionymi w rejestrze prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.

87 Gminy: Aleksandrów Łódzki, Suchedniów, Pisz, Siemiatycze i Serokomla oraz miasta Grajewo i Łuków.
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w 2012 roku (kiedy to zezwoleń nie wydało 39% gmin). Z kolei wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie takiego zezwolenia nie uchwaliły rady czterech z tych 
gmin88, tj. 36%. Skala nieprawidłowości była mniejsza niż w 2012 roku (wówczas było to 61% gmin). 
Podjęte uchwały nie miały istotnego znaczenia w organizowaniu ochrony zwierząt bezdomnych, 
bowiem ograniczały się do powielenia obowiązujących przepisów. Nie regulowały one realizacji 
zadań obejmujących znakowanie i ewidencję zwierząt w schroniskach oraz – oprócz uchwały gminy 
Mińsk Mazowiecki – zwierząt odłowionych.

 y W gminie Suchy Las nie określono warunków, jakie powinna spełniać prowadząca odławianie Straż Gminna (która 
jako jednostka gminy nie miała obowiązku uzyskania zezwolenia).

 y Podmioty prowadzące odławianie na zlecenie burmistrzów Suchedniowa i Grajewa co najmniej od 1 stycznia 
2014 roku, uzyskały niezbędne zezwolenia dopiero 2 września 2015 roku i 13 stycznia 2016 roku.

W gminie Serokomla wyłapywanie zwierząt nie zostało uregulowane nawet przez zawarcie pisemnej 
umowy. W sześciu innych gminach umowy takie zawarto, jednak w kontraktach czterech z nich89 
nie określono głównie urządzeń i środków do wyłapywania i przewozu zwierząt, tj. elementów 
wymaganych § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

11. W przyjętych programach gminy uwzględniły i realizowały pozostałe zadania z zakresu opieki 
nad zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności, takie jak opieka nad wolno żyjącymi kotami 
(głównie poprzez ich dokarmianie i zorganizowanie im opieki weterynaryjnej)90, usypianie ślepych 
miotów, całodobową opieką weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
oraz wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 
Odnotowano tylko jednostkowe przypadki niewywiązania się gmin z realizacji zaplanowanych 
działań: dwie gminy (Suchedniów i Serokomla, która nie uchwaliła programów) nie zapewniły opieki 
nad wolno żyjącymi kotami. Gmina Mińsk Mazowiecki nie zabezpieczyła zaś całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

W dziewięciu z 11 kontrolowanych gmin podejmowano rozmaite działania edukacyjno- 
-popularyzatorskie na rzecz kształtowania właściwego stosunku mieszkańców do ochrony zwierząt. 
Organizowano spotkania i konkursy (głównie w szkołach), festyny, propagowano zapobieganie 
bezdomności zwierząt, w tym kastrację lub sterylizację i działalność wolontariatu, organizowano 
zbiórki karmy dla schronisk. Dwie gminy91 odstąpiły zaś od realizacji inicjatyw propagujących 
właściwą postawę wobec zwierząt. 

 y W Aleksandrowie Łódzkim zorganizowano piknik dla właścicieli psów i kotów „Odkupmy trawniki”, zaś w II semestrze 
roku szkolnego 2014/2015 we wszystkich szkołach zorganizowano dziewięć godzin zajęć tygodniowo w ramach 
„Koła miłośników zwierząt”. Gmina Dobra planuje doposażenie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej prowadzącej 
do schroniska.

 y W gminie Suchedniów, pomimo zaplanowania w programach działań edukacyjnych dotyczących opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności, ograniczono się jedynie do umieszczenia na stronie 
internetowej urzędu informacji o możliwości adopcji psów. Jako przyczynę wskazano, że celem nadrzędnym było 
doprowadzenie do rozpoczęcia działalności przez schronisko w Suchedniowie i zawarcie z nim umowy.

88 Gminy: Aleksandrów Łódzki, Pisz, Serokomla i miasto Łuków.

89 Gminy: Aleksandrów Łódzki, Pisz, Dobra, Siemiatycze.

90 Oprócz gmin Suchedniów i Serokomla.

91 Suchedniów i Pisz.
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 3.2  Opieka nad wyłapanymi zwierzętami w schroniskach i przytuliskach

1. Warunki, w jakich przetrzymywane były zwierzęta w schroniskach, uległy znaczącej poprawie 
w porównaniu do stanu stwierdzonego podczas kontroli przeprowadzonych w 2012 roku. Obecnie 
w żadnym ze schronisk nie stwierdzono szczególnie złych warunków przebywania zwierząt 
(podczas gdy wcześniej niezapewnienie elementarnych warunków bytowania i naruszenia stanu 
sanitarnego stanowiło „standard” działania dwóch trzecich skontrolowanych podmiotów). Wyniki 
obecnej kontroli wskazują, że w sześciu z 13 schronisk wystąpiły nieprawidłowości związane 
z naruszeniem wymagań przetrzymywania zwierząt określonych w art. 9 uoz oraz w rozporządzeniu 
w sprawie wymagań weterynaryjnych dla schronisk. Polegały one m.in. na braku wymaganych 
pomieszczeń lub ich niewłaściwej lokalizacji, braku lub małej dostępności wybiegów dla zwierząt 
oraz niezapewnieniu stałego dostępu do wody lub ochrony przed zimnem. Trzy z kontrolowanych 
schronisk były także nieprawidłowo ulokowane. Dwa schroniska (w Kotliskach i Szczytach) były 
położone zbyt blisko siedzib ludzkich, a w bezpośrednim sąsiedztwie trzeciego schroniska 
(w Rybniku) utworzono grzebowisko zwierząt.

 y W schronisku w Wojtyszkach psom nie zapewniono stałego dostępu do wybiegów, zaś w schronisku „As” 
w Jamrozowiźnie – nie było izolatek i pomieszczeń kwarantanny.

 y W schroniskach w Turku i Rybniku lokalizacja boksów dla kotów w pobliżu kojców i klatek dla psów narażała 
je na ciągły stres z powodu kontaktu wzrokowego z psami i ich szczekania oraz nie zapewniała im poczucia 
bezpieczeństwa. W Turku koty nie miały też legowisk. Zdaniem specjalisty, wynikający stąd stres był powodem 
nadmiernej śmiertelności zwierząt.

Zdjęcie nr 2 
Schronisko w Rybniku, miejsce dla kotów – bez osłoniętych legowisk, na korytarzu, naprzeciwko klatek dla psów.

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

W trzech92 z 13 skontrolowanych schronisk nie utrzymywano właściwego stanu sanitarnego. 
W czasie prowadzonych oględzin stwierdzono, że zwierzęta przebywają w zanieczyszczonych 
i mokrych boksach, co świadczyło o zaległościach w sprzątaniu. Brudne i zawilgocone były także  
 

92 Schroniska w Strzelcach, Turku i „As” w Jamrozowiźnie.
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ich legowiska. Ponadto w schronisku w Strzelcach wbrew wymogowi art. 9 ust. 1 uoz zwierzętom 
nie zapewniono stałego dostępu do wody pitnej, a w schroniskach w Rybniku i Turku w dniu 
oględzin woda w części boksów była zamarznięta.

Zdjęcie nr 3 
Zanieczyszczony odchodami boks w schronisku w Strzelcach

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

W dwóch kontrolowanych podmiotach liczba przetrzymywanych zwierząt bezdomnych okresowo 
znacznie przekraczała maksymalną liczbę miejsc. W Hotelu dla psów w Suchedniowie, któremu 
oprócz Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie opiekę nad zwierzętami bezdomnymi powierzyły 
cztery inne gminy, na koniec 2014 roku przebywało 138 zwierząt, podczas gdy dysponował on 
64 miejscami (na koniec 2015 roku limit miejsc nie był przekroczony). Z kolei w schronisku „As” 
w Jamrozowiźnie w dniu przeprowadzania oględzin przez NIK przebywało 328 psów, a na koniec 
lat 2014–2015 było w nim 368 i 375 psów – podczas gdy wg raportów z wizytacji PLW, schronisko 
to przewidziane było dla 250 psów. 

Najlepsze warunki zwierzęta mają zapewnioną w nowowybudowanych schroniskach, szczególnie 
gminnych. Np. w Dobrej wybudowano gminne schronisko z wodociągami, kanalizacją, 
przepompownią i drogami dojazdowymi. Boksy mają w nim ogrzewaną podłogę i indywidualne 
termoregulatory.
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Zdjęcie nr 4 
Budynki schroniska w Dobrej

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Dobre warunki w nowopowstających, właściwie wyposażonych schroniskach zapewniały również 
podmioty prywatne. 

 y Np. schronisko w Krzeczkowie, które dysponuje nowymi budynkami z boksami wewnątrz i wybiegami na zewnątrz, 
cały czas jest rozbudowywane (powstały nowe boksy, chłodnia na karmę). 

 y Prawidłowo zorganizowane było też schronisko w Suchedniowie, zalegalizowane w 2015 r. Wcześniej funkcjonowało 
ono jako przytulisko, w którym często liczba przetrzymywanych zwierząt przekraczała liczbę przygotowanych 
dla nich miejsc. 

 y Właściwe warunki przetrzymywania, karmienia i opieki zapewniało zwierzętom także skontrolowane przytulisko 
– Hotel dla psów i kotów w Sierakowie. Nie utworzono w nim jednak wybiegu dla zwierząt, wymaganego 
w schroniskach zarejestrowanych. 

2. We wszystkich schroniskach zwierzęta objęte były opieką weterynaryjną. Zapewniali ją lekarze 
zatrudniani w schronisku lub wykonujący usługi na podstawie zawartych umów. Stwierdzono 
jednak, że w dwóch z 13 skontrolowanych schronisk oraz w badanym przytulisku wystąpiły 
nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji zabiegów weterynaryjnych, nie udzielano 
niezbędnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej wymagającym tego zwierzętom lub też nie szczepiono 
ich przeciwko wściekliźnie.

 y W schronisku w Rybniku prowadzona dokumentacja nie odzwierciedlała wykonanych badań i zabiegów leczniczo-
-weterynaryjnych. Ponadto podczas oględzin stwierdzono, że w jednym z boksów znajduje się chory pies, któremu 
nie udzielono pomocy.

 y W Hotelu dla psów i kotów w Sierakowie nie szczepiono przeciwko wściekliźnie psów. Dotyczyło to także zwierząt 
oddawanych do adopcji.

3. Zabiegi kastracji lub sterylizacji zwierząt były przeprowadzane głównie wobec zwierząt 
umieszczonych w schroniskach. Jednak ich liczba była bardzo zróżnicowana. W schroniskach 
w Dobrej, Rybniku i Krzeczkowie obejmowano nimi od 30% do 54% zwierząt, w siedmiu 
schroniskach od 10% do 29%, a w czterech („As” w Jamrozowiźnie, w Turku i schronisku 
prowadzonym przez dwoje przedsiębiorców w Radysach) poniżej 10% zwierząt przebywających 
w tych obiektach w danym roku. 
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4. Ewidencję odłowionych i przetrzymywanych zwierząt prowadzono w 12 z 13 skontrolowanych 
schronisk. Zawierała ona informacje umożliwiające identyfikację zwierzęcia (oprócz opisu 
w  ośmiu schroniskach wykonywano zdjęcie zwierzęcia, a  w  10 do  ewidencji wprowadzano 
również numer trwałego oznakowania wszczepianego zwierzęciu) i ustalenie jego losu (miejsce 
pochodzenia, wykonane zabiegi, dane osób adoptujących, bądź informacje o upadku zwierzęcia 
i  jego przyczynie). Tylko w  schronisku w  Strzelcach, pomimo nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej, 
ewidencja nie  zawierała danych umożliwiających identyfikację zwierząt oraz  informacji 
o  wykonanych zabiegach weterynaryjnych i  szczepieniach części zwierząt. W  skontrolowanych 
podmiotach odławiających zwierzęta i w przytulisku, ze względu na brak rejestrów wyłapanych 
lub przetrzymywanych zwierząt, nie było możliwe ustalenie ich losów, ani czasu przetrzymywania 
ich po odłowieniu. 

 y W schronisku w Strzelcach psy były rejestrowane w wykazie zwierząt, który stanowił zbiór luźnych kartek 
z odręcznie dokonywanymi anonimowymi wpisami w tabelach. Wykaz nie zawierał danych o oznakowaniu 
psów, zaś dane o szczepieniach i zabiegach weterynaryjnych, w szczególności dotyczące sterylizacji/kastracji 
nie zostały podane dla wszystkich zwierząt. Informacje o wykonanych zabiegach były wpisywane przez lekarzy 
weterynarii do książeczek zdrowia psów, jednak brak oznakowania psów uniemożliwiał przyporządkowanie 
ich do prowadzonych książeczek i wpisów w wykazie zwierząt. Mogli tego dokonać wyłącznie pracownicy 
schroniska.

 y Zwierzęta bezdomne przyjmowane do Hotelu dla psów i kotów w Sierakowie nie były rejestrowane, oznakowywane, 
fotografowane, ani dokładnie opisywane. Fakt przyjęcia zwierzęcia do przytuliska potwierdzano wpisem w zeszycie 
o treści np. „1 pies”, „1 suka” oraz datą i wskazaniem przywożącego zwierzę np. „Straż Miejska w Pyrzycach”.

5. Przepisy regulujące opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zawierają luki i niedoprecyzowane 
regulacje dotyczące warunków przetrzymywania zwierząt, co znacznie ułatwia działalność 
przedsiębiorcom prowadzącym przytuliska i punkty czasowego pobytu zwierząt. Nieokreślenie:

 − w rozporządzeniu w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt czasu pobytu w miejscach 
przetrzymywania odłowionych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska, umożliwia 
ominięcie zakazu wyłapywania ich bez zapewnienia miejsca w schronisku, a przewożone 
do takich punktów zwierzęta mogą tu trafiać nawet na „dożywocie”;

 − standardów opieki w hotelach i przytuliskach oraz zasad nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej 
nad nimi skutkuje tym, że takie miejsca przetrzymywania zwierząt nie muszą spełniać 
wymagań określonych dla schronisk, wywiązując się jedynie z podstawowych zasad utrzymania 
zwierzęcia domowego określonych w art. 9 uoz i zapewniając przetrzymywanym zwierzętom 
pomieszczenie chroniące je przed warunkami atmosferycznymi, z dostępem do światła 
dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, karmę i dostęp do wody.
 y Przedsiębiorstwo w Zamieniu, zajmujące się odławianiem zwierząt, wyłapywało je i organizowało im adopcję 

za jednorazową opłatą ponoszoną przez gminy.
 y W Hotelu dla psów i kotów w Sierakowie pobierano jednorazową opłatę za przyjęcie zwierzęcia na czas nie krótszy 

niż 14 dni.
 y W punkcie zatrzymania zwierząt utworzonym przez miasto Łuków, który miał być tylko tymczasowy, prawie 

połowa zwierząt (44%) była przetrzymywana dłużej niż miesiąc, a część (10%) dwa miesiące i dłużej.

Zawieraniu przez gminy umów z podmiotami nieobjętymi nadzorem weterynaryjnym sprzyjały 
niższe ceny świadczonych przez nie usług. Podmioty niebędące schroniskami93, które nie musiały 
ponosić kosztów dostosowania prowadzonej działalności do wymagań określonych dla schronisk, 
przyjmowały zwierzęta za jednorazową opłatą od 700 zł do 2000 zł. Natomiast stawki stosowane 

93 Hotel dla psów i kotów w Sierakowie, przedsiębiorstwo w Zamieniu.
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przez schroniska objęte nadzorem weterynaryjnym wynosiły od 1.230 zł do 2.460 zł przy 
jednorazowej opłacie za przyjęcie zwierzęcia, od 2.185 zł do 17.220 zł przy ryczałcie miesięcznym 
lub od 3,75 zł do 11,64 zł przy dziennej stawce pobytowej.

 y W Hotelu dla psów i kotów w Sierakowie jednorazowa opłata za przyjęcie i przetrzymywanie jednego bezdomnego 
zwierzęcia wynosiła w 2014 roku – 708 zł, w 2015 roku – 729 zł i w 2016 roku – 700 zł.

 y Przedsiębiorstwo w Zamieniu za odłowienie i dostarczenie do schroniska jednego bezpańskiego psa pobierało 
opłatę w wysokości od 1450 zł do 2000 zł, a za odłowienie i przekazanie go do adopcji od 1300 zł do 1400 zł.

 y W schronisku w Suchedniowie opłaty za dzień pobytu zwierzęcia wynosiły od 6,45 zł do 20 zł.
 y W schronisku w Rybniku za przyjęcie zwierząt gminy opłacały roczny ryczałt w wysokości od 25.092 zł do 398.151 zł.
 y W prowadzonym przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” schronisku w Chrcynnie jednorazowe stawki 

za „dożywotnie” przyjęcie zwierzęcia wynosiły od 1.780 zł do 2.460 zł.

6. W skontrolowanych schroniskach odsetek zgonów94 psów i kotów (w tym w wyniku eutanazji) 
zmniejszył się z 14% w 2014 roku do 12% w 2015 roku. Najmniejszy odsetek zgonów zwierząt w tych 
latach odnotowano w schroniskach w Strzelcach (6,1%) i w Suchedniowie (7,7%), zaś największy 
– w schroniskach w Rybniku (30,2%) i Kotliskach (27,5%). Wyniki kontroli przeprowadzonych 
w schroniskach z najwyższymi wskaźnikami śmiertelności psów nie wykazały nieprawidłowości 
w zakresie stworzenia warunków bytowania zwierząt, które można by uznać za przyczynę wysokiej 
śmiertelności.

Wykonane eutanazje dotyczyły 3% liczby psów i kotów w schroniskach95 i stanowiły 23,2% ogólnej 
liczby zgonów. Eutanazje zwierząt ze schronisk były przeprowadzane w sposób zgodny z przyjętymi 
standardami weterynaryjnymi96. Jednak w trzech schroniskach97 w dokumentacji weterynaryjnej 
nierzetelnie odnotowywano lub nie wskazywano przyczyn przeprowadzenia eutanazji.

 y W schronisku w Rybniku w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej nie wskazywano wynikających z oceny stanu 
zdrowia przyczyn przeprowadzenia eutanazji zwierząt. Ponadto w obowiązującym w schronisku regulaminie 
przewidziano możliwość przeprowadzenia eutanazji m.in. zwierząt starych, niedołężnych, cierpiących i niemających 
szans na adopcję.

7. Z 13 podmiotów zajmujących się odławianiem bezdomnych zwierząt98, tylko jeden – prowadzący 
schronisko w Rybniku, wyłapujące zwierzęta z terenu 16 gmin – posiadał wymagane w art. 7 ust. 1 
pkt 3 uocz zezwolenia na prowadzenie tej działalności ze wszystkich gmin. Pozostałe 12 podmiotów 
posiadało zezwolenia na odławianie zwierząt na terenie 215 gmin, a na terenie 245 gmin (53%) 
wyłapywało je bez zezwoleń.

 y Jeden z przedsiębiorców prowadzący działalność w schronisku w Radysach nie miał zezwoleń na prowadzenie 
odławiania na obszarze 74 z 94 gmin, zaś drugi – na obszarze 44 z 68 gmin.

 y Schronisko w Szczytach nie posiadało zezwoleń z żadnej z 18 gmin, w których odławiało zwierzęta.
 y PGKiM w Turku nie miało zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze 7 z 11 gmin.

94 Liczony w stosunku do liczby zwierząt przebywających w danym roku.

95 Przebywających w danym roku.

96 Oceny dokonano w oparciu o przygotowane na potrzeby NIK przez biegłego z zakresu weterynarii opracowanie dotyczące 
humanitarnych metod przeprowadzania eutanazji.

97 Schroniska w Rybniku, Kotliskach i Strzelcach.

98 Tj. dwóch podmiotów zajmujących się tylko odławianiem bezdomnych zwierząt i 11 prowadzących odławianie schronisk 
(nie zajmowały się nim jedynie schroniska w Dobrej i Kotliskach).



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

29

8. Aż w 10 skontrolowanych schroniskach99, przytulisku i dwóch podmiotach wyłapujących 
zwierzęta, w opiece nad bezdomnymi zwierzętami pomagali wolontariusze. W trzech schroniskach 
takiej współpracy z wolontariuszami nie prowadzono.

 y Schronisko w Krzeczkowie finansowało dwa prowadzone przez wolontariuszy domy zastępcze w Ełku, skąd psy 
były adoptowane.

 y W schronisku w Chrcynnie wolontariusze m.in. prowadzili na Facebooku profil „Bezdomniaki z Chrcynna”, na którym 
zamieszczali zdjęcia, filmy i opis zwierząt oczekujących na adopcję. Rozpowszechniali też plakaty i kalendarze 
ze zdjęciami psów oraz organizowali zbiórki karmy.

 y W schronisku w Dobrej każda osoba zainteresowana wolontariatem była przyjmowana na czas próbny, w którym 
musiała odwiedzić schronisko minimum cztery razy. Następnie w zależności od oceny zaangażowania i sumienności, 
podpisywano z nią umowę. Wolontariusze zajmowali się m.in. socjalizacją zwierząt, uczestniczyli w działaniach 
adopcyjnych oraz organizacji imprez, prowadzili zajęcia ze zwierzętami dla uczniów, do czego służyły sala i ścieżki 
edukacyjne oraz tor przeszkód i wybiegi dla zwierząt.

Jednak w  związku z  nierównomiernym rozmieszczeniem schronisk, społeczny kapitał 
zabezpieczenia opieki nad zwierzętami bezdomnymi przez wolontariuszy w obowiązującym 
stanie prawnym nie mógł być przez gminy w pełni wykorzystany. Wolontariusze mieli bowiem 
ograniczone możliwości realizacji zadań w miejscowościach, w których nie zostały zlokalizowane 
schroniska.

 y W gminie Siemiatycze w latach 2014–2015 Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt „Psiemiatycze” przygarnęło 
110 potrzebujących opieki psów i kotów, zapewniło im opiekę weterynaryjną, trwale oznakowało 
i zaewidencjonowało oraz doprowadziło do adopcji większości zwierząt. Zapewnienie tej opieki urząd gminy 
dofinansował łączną kwotą 2,7 tys. zł. Uniknięto zagrożeń epizootycznych wynikających ze zgromadzenia dużej 
liczby psów w jednym miejscu. W tym samym okresie urząd gminy zapewnił odłowienie i umieszczenie w schronisku 
10 psów, na co wydatkowano 36,3 tys. zł. W Siemiatyczach i okolicach nie ma schroniska nadzorowanego 
przez Inspekcję Weterynaryjną, w związku z czym w ramach opieki w schronisku nie było możliwe wykorzystanie 
zaangażowania wolontariuszy.

 3.3  Nadzór weterynaryjny

1. Powiatowi lekarze weterynarii każdorazowo analizowali skargi i  sygnały dotyczące 
niehumanitarnego traktowania zwierząt oraz podejmowali kontrole mające na celu wyjaśnienie 
okoliczności tych zdarzeń. Wnioskowali też o warunkowe odebranie zwierzęcia opiekunowi 
przez organ wykonawczy gminy (co nie zawsze było skuteczne) i kierowali zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Współpracowali przy tym m.in. z organizacjami 
społecznymi zajmującymi się ochroną praw zwierząt i policją.

 y PLW w Nowym Dworze Mazowieckim podejmował działania w sprawie zbyt dużej liczby psów (od 99 do 120) 
na prywatnej posesji w Pomiechówku i 11 lipca 2014 roku wystąpił z wnioskiem o czasowe odebranie właścicielce 
połowy zwierząt (wójt rozpatrzył ten wniosek odmownie). Natomiast na wniosek PLW w Skarżysku-Kamiennej, 
w sierpniu 2014 roku prezydent miasta odebrał 16 kotów właścicielce, która nie zapewniała im należytych warunków, 
gdyż zwierzęta były chore, zaniedbane i wychudzone.

 y PLW w Mońkach po kontroli w gospodarstwie rolnym złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 
z art. 35 ust 1a uozz, bowiem 86 krów i jałówek pozbawiono ogonów, co w świetle art. 6 ust 2 pkt 8 uoz wypełnia 
znamiona znęcania się nad zwierzętami.

2. Siedmiu kontrolowanych powiatowych lekarzy prawidłowo i skutecznie nadzorowało 
sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi przez podmioty zarejestrowane jako schroniska. 
Z wyjątkiem PLW w Szczecinie, który w 2015 roku przeprowadził tylko jedną kontrolę w schronisku 
w Dobrej, przeprowadzali oni co najmniej dwie wymagane kontrole w roku, obejmując nimi kwestie 

99 Schroniska w Suchedniowie, Dobrej, Krzeczkowie, Chrcynnie, „As” w Jamrozowiźnie, Rybniku, Szczytach i Strzelcach 
oraz u dwojga przedsiębiorców prowadzących działalność w Radysach.



 

30

W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

dotyczące infrastruktury, utrzymania zwierząt i prowadzenia dokumentacji. Uwagi PLW dotyczyły 
głównie ewidencji zwierząt i dokumentacji ich leczenia, a także zapewnienia im odpowiednich 
warunków bytowania. W przypadku stwierdzenia uchybień nakazywano ich usunięcie w określonym 
terminie, a także sprawdzano wykonanie zaleceń. 

 y Przeprowadzona w kwietniu 2014 roku przez PLW w Piszu kontrola spełnienia wymagań weterynaryjnych 
w schronisku w Radysach wykazała okresowe niezapewnienie kompletnego ogrodzenia (w związku z utworzeniem 
tymczasowej drogi dojazdowej), co po wydaniu zaleceń zostało skorygowane, zaś kontrole spełniania tych wymagań 
przeprowadzone w listopadzie 2014 roku oraz kwietniu, czerwcu i lipcu 2015 roku nie wykazały nieprawidłowości. 
Na sprawowanie nadzoru nad schroniskiem nie wpłynęło niewłaściwe nadanie przez PLW weterynaryjnego 
numeru identyfikacyjnego: wbrew wymogowi art. 5 ust. 9 uozz nie otrzymał go jeden z podmiotów prowadzących 
działalność w tym miejscu, lecz samo schronisko (jako obiekt).

 y PLW w Szczecinie przeprowadził w schronisku w Dobrej trzy kontrole spełniania wymagań weterynaryjnych, 
stwierdzając m.in. brak oznaczenia budynku kwarantanny i kojców dla zwierząt agresywnych. Zalecenia zostały 
wykonane. Jednak w 2015 roku przeprowadził on w schronisku w Dobrej tylko jedną, zamiast co najmniej dwóch 
kontroli.

NIK stwierdziła przypadki nieskutecznego egzekwowania wydanych zaleceń i niestwierdzenia 
przez dwóch PLW nieprawidłowości ustalonych przez NIK w toku bieżącej kontroli. Dotyczyły 
one braku dostępu do wybiegów, niewyodrębnienia pomieszczeń do izolowania kotów chorych 
lub podejrzanych o chorobę i do przeprowadzania ich kwarantanny, zlokalizowania boksów 
dla kotów naprzeciwko pomieszczeń dla psów oraz zgromadzenia w schronisku zbyt dużej 
liczby zwierząt. Brak kwestionowania przepełnienia schroniska, PLW w Częstochowie tłumaczył 
nieokreśleniem w obowiązujących przepisach minimalnej powierzchni przypadającej na określone 
zwierzę w pomieszczeniu, boksie lub kojcu. 

 y Mimo iż w przeprowadzonych w latach 2015–2016 dziewięciu kontrolach schroniska „As” w Jamrozowiźnie PLW 
w Częstochowie zwracał uwagę m.in. na brak dostępu zwierząt do wybiegu, nakaz w tej sprawie do zakończenia 
kontroli NIK nie został wykonany. Lekarz ten nie kwestionował także stwierdzonego w toku kontroli NIK braku 
wyodrębnionych pomieszczeń do izolowania chorych lub podejrzanych o chorobę kotów i do przeprowadzania 
ich kwarantanny oraz przepełnienia schroniska. 

Ponadto dwaj PLW100 nie wydali wymaganych w art. 5 ust. 1 pkt 1 uozz decyzji stwierdzających 
spełnienie wymagań weterynaryjnych dla transportu zwierząt, ograniczając się do wydania 
zezwolenia dla przewoźnika101.

3. Zgodnie z art. 5 ust. 9 uozz, powiatowi lekarze weterynarii są zobowiązani do nadania 
schroniskom weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego jedynie na podstawie zgłoszenia 
przez zainteresowany podmiot zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej. Przed wydaniem 
tej decyzji nie mają oni obowiązku przeprowadzania kontroli. Taki tryb rejestrowania schronisk 
– wyłącznie w oparciu o zgłoszenie – spowodował, że przez okres od miesiąca do trzech miesięcy 
funkcjonowały dwa obiekty, które nie spełniały istotnych wymogów dotyczących m.in. zapewnienia 
zwierzętom wody i ochrony przed słońcem, wybiegów i właściwej segregacji zwierząt w celu 
uniknięcia sytuacji dla nich niebezpiecznych. Po upływie trzech miesięcy w stosunku do jednego 
z tych schronisk wprowadzono zakaz przyjmowania zwierząt. Drugie z nich w początkowej fazie 
działalności funkcjonowało bez zapewnienia wymogów weterynaryjnych, pomimo iż kontrolowany 
przez NIK PLW w Skarżysku-Kamiennej dopełnił obowiązku skontrolowania schroniska w terminie  
 

100 W Mońkach i Wieluniu.

101 O którym mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt 
podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie 
(WE) nr 1255/97.
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30 dni od jego rejestracji. Z kolei w schronisku w Dobrej PLW w Szczecinie stwierdził brak oznaczenia 
budynku kwarantanny i pomieszczenia dla zwierząt agresywnych, a kontrolę tę – która była 
pierwszą kontrolą schroniska – przeprowadzono dopiero 106 dni po jego zarejestrowaniu.

 y PLW w Skarżysku-Kamiennej w pierwszej kontroli po rozpoczęciu działalności przez schronisko w Suchedniowie 
wydał 12 zaleceń pokontrolnych w sprawie m.in. zwiększenia częstotliwości sprawdzania w okresie letnim 
zapewnienia zwierzętom wody i ochrony boksów przed słońcem, zapewnienia urządzeń do mycia i zabiegów 
leczniczych oraz określenia warunków segregacji zwierząt celem uniknięcia walk, stresu, kryć i innych 
niebezpiecznych sytuacji. Zalecenia zostały zrealizowane.

 y PLW w Mińsku Mazowieckim 19 grudnia 2014 roku zarejestrował schronisko Łukowskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Zwierząt w Długiej Kościelnej, po czym decyzją z 26 marca 2015 roku – w związku m.in. z niezapewnieniem 
zwierzętom wody i wybiegów oraz brakiem dokumentacji opieki weterynaryjnej – zakazał przyjmowania zwierząt 
do tego schroniska, zaś 27 sierpnia 2015 roku zakazał jego prowadzenia.

4. Ośmiu z 10 kontrolowanych PLW prawidłowo realizowało określony w art. 11a ust. 7 pkt 1 uoz 
obowiązek opiniowania otrzymanych z gmin programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobiegania ich bezdomności. PLW w Częstochowie oraz nieobjęty bieżącą kontrolą PLW 
w Siemiatyczach102 nie zakwestionowali zaś ujęcia w programach gmin Kłomnice i Siemiatycze na 2014 rok  
przytulisk nieobjętych nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, a PLW w Nowym Dworze Mazowieckim  
– nieuwzględnienia w jednym programie103 (z 32 opiniowanych) obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji 
zwierząt w schronisku. Świadczy to o nierzetelnej analizie otrzymywanych dokumentów. 

5. Powiatowi lekarze weterynarii nie podejmowali działań w celu zidentyfikowania funkcjonujących 
na ich terenie podmiotów prowadzących przytuliska, które nie zostały do Inspekcji Weterynaryjnej 
zgłoszone. Uzasadnieniem takiej postawy był brak obowiązku wynikającego z obowiązujących 
przepisów (np. PLW w Szczecinie wskazał na niedokonanie zgłoszenia prowadzenia działalności 
nadzorowanej). O działaniu takich podmiotów PLW dowiadywali się głównie z otrzymywanych 
informacji lub skarg, przy czym jeden z kontrolowanych lekarzy pomimo pozyskania informacji 
o funkcjonowaniu takiego podmiotu, nawet nie zainteresował się bliżej warunkami, jakie podmiot 
ten zapewnia zwierzętom. 

 y PLW w Szczecinie nie nadzorował Hotelu dla psów i kotów w Sierakowie, pomimo iż posiadał informację 
o prowadzeniu działalności nadzorowanej bez jej zgłoszenia. Dopiero wskutek wspólnej kontroli z NIK w dniu 
2 lutego 2016 roku, zakazał przyjmowania bezdomnych zwierząt do tego obiektu.

 y W odpowiedzi na skargę wójta Starcza z lipca 2015 roku na prowadzenie przez Fundację SOS Animals Ogólnopolski 
Ruch Obrony Zwierząt Częstochowa nielegalnego domu tymczasowej opieki dla zwierząt, PLW w Częstochowie 
ustalił, że zwierzęta utrzymywano w stanie rażącego zaniedbania, w klatkach uniemożliwiających zachowanie 
naturalnej pozycji, bez pokarmu i wody. W związku z tym złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa.

 y PLW w Skarżysku-Kamiennej rozpoczął sprawowanie nadzoru nad Hotelem dla psów w Suchedniowie dopiero 
od lipca 2015 roku (kiedy to w związku z otrzymanym zgłoszeniem nadał mu weterynaryjny numer identyfikacyjny) 
– pomimo iż podmiot ten był wskazany w programach gminy Suchedniów na lata 2014 i 2015.

Odmienne podejście prezentował jeden z  10 objętych kontrolą lekarzy weterynarii.  
PLW w Łukowie okazjonalnie wizytował miejski Punkt Tymczasowego Zatrzymania Zwierząt 
w Łukowie. Było to związane z prowadzoną przez niego obserwacją przetrzymywanych tam zwierząt 
w kierunku wścieklizny, niemniej jednak odnosił się również do warunków panujących w tym 
przytulisku i ewidencjonowania zwierząt. Lekarz dwukrotnie wizytował to miejsce, stwierdzając 
m.in. przetrzymywanie w nim zbyt dużej liczby psów (17–18), nierzetelne ich rejestrowanie i brak 
szczepień przeciwko wściekliźnie.

102 Ustaleń dokonano w toku kontroli w Urzędzie Gminy Siemiatycze.

103 Gminy Zakroczym.
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Bierna postawa powiatowych lekarzy weterynarii w odniesieniu do podmiotów niepodlegających 
rejestracji i  reagowanie tylko w  przypadkach zgłoszeń zagrożeń dobrostanu zwierząt, przy 
jednoczesnym braku jasnych regulacji obligujących do wykonywania kontroli i nadzoru, sprzyja 
niekonwencjonalnym działaniom przedsiębiorców, którzy nastawieni na  osiąganie zysku 
z prowadzonej działalności, nie w pełni respektują zasady humanitarnego traktowania zwierząt. 
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 4.1  Organizacja i metodyka kontroli 

Wyłonienia jednostek do kontroli dokonano metodą doboru celowego, w oparciu o analizę 
zagrożeń występowania nieprawidłowości w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt. Wykorzystano 
liczne publikacje prasowe i dane dostępne w internecie, a także skargi i wnioski skierowane do NIK 
oraz wyniki wcześniejszych kontroli. Uwzględniono także uwagi przedstawicieli Rady do Spraw 
Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą w NIK.

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Wyniki kontroli przedstawiono w 39 wystąpieniach pokontrolnych104. Zastrzeżenia wpłynęły105 
do wystąpienia do schroniska Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi. Uchwałą komisji 
rozstrzygającej z 20 maja 2016 r. większość z nich oddalono106. W czynnościach kontrolnych 
prowadzonych w 16 schroniskach, przytuliskach lub podmiotach odławiających bezdomne 
zwierzęta uczestniczyli specjaliści lub biegli powołani spośród osób posiadających uprawnienia 
inspektorów do spraw ochrony zwierząt, lekarze weterynarii lub biegli sądowi z zakresu weterynarii.

Wnioski pokontrolne (33) kierowane do wójtów i burmistrzów dotyczyły m.in.: [1] zlecania 
wyłapywania oraz  powierzania opiek i  nad  bezdomnymi z wierzętami podmiotom 
mającym wymagane zezwolenie, [2] sprawowania przez organy gmin właściwego nadzoru 
nad prawidłowością realizacji zlecanych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami, [3] opracowania 
lub dostosowania gminnych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania 
ich bezdomności do wymagań obowiązujących przepisów, [4] przyjęcia uchwał w sprawie 
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami.

W wystąpieniach podmiotów prowadzących schroniska i wyłapujących zwierzęta, wnioskowano 
o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawości (46 wniosków), w tym m.in. o: [1] zapewnienie 
właściwych warunków bytowania zwierząt, [2] uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, [3] prowadzenie wykazów zwierząt 
umożliwiających identyfikację i ustalenie losów przetrzymywanych zwierząt, [4] realizowanie 
postanowień umów z gminami, w tym dotyczących prowadzenia kastracji i sterylizacji. 

Do powiatowych lekarzy weterynarii skierowano osiem wniosków pokontrolnych dotyczących 
przede wszystkim rzetelnego opiniowania gminnych programów opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności oraz przeprowadzania kontroli podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną w wymaganych terminach z częstotliwością określoną 
w przepisach o nadzorze weterynaryjnym. Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 
wniosków pokontrolnych wynika, że zrealizowano 22 wnioski107 oraz podjęto działania w celu 
realizacji kolejnych wniosków.

104  Art. 53 ust. 6 ustawy o NIK.

105 Na dzień 25 maja 2016 r.

106 Zastrzeżenia uwzględniono jedynie w części dotyczącej zapisu stwierdzającego niekorzystanie z pomocy wolontariuszy 
i zastosowanego w wystąpieniu sformułowania „Regulamin Hotelu” w odniesieniu do regulaminu gabinetu weterynaryjnego 
w Łodzi.

107 Na dzień 25 maja 2016 r.
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W związku ze stwierdzonymi nieprawościami NIK zamierza skierować do organów ścigania sześć 
zawiadomień o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia wykroczeń dotyczących odławiania 
zwierząt i prowadzenia schronisk bez wymaganych zezwoleń.

Finansowe rezultaty kontroli wyniosły 1.403,6 tys. zł108. Dotyczyły one przede wszystkim kwoty 
1.398,4 tys. zł (stanowiącej 41,7% z 3.350,7 tys. zł ogółu wydatków kontrolowanych gmin) 
rozdysponowanej z naruszeniem prawa lub w następstwie działań stanowiących naruszenie 
prawa – str. 20. Ponadto wskutek niewłaściwych rozliczeń jedno ze schronisk nienależnie uzyskało 
od niekontrolowanej gminy kwotę 1,2 tys. zł (która po odzyskaniu przez gminę stała się jej 
pożytkiem finansowym), zaś inne schronisko – 2,5 tys. zł. W schronisku tym wskutek błędnego 
rozliczenia innej umowy wystąpiło też uszczuplenie środków w wysokości 0,2 tys. zł.

108 Na dzień 25 maja 2016 r.
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Analiza stanu prawnego

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt109 zwierzę nie jest 
rzeczą, ale stosuje się do niego odpowiednio przepisy o rzeczach110. W szczególności, odpowiednie 
zastosowanie znajdują przepisy: 

 − ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny111 o nabyciu własności rzeczy – w tym np. rzeczy 
porzuconej i niczyjej (art. 181)112, rzeczy znalezionej, której właściciel nie odebrał w tzw. terminie 
przemilczenia (art. 187)113, oraz rzeczy znalezionej w takich okolicznościach, że poszukiwanie 
właściciela byłoby oczywiście bezcelowe (art. 189); 

 − ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych114 – do zwierząt, które zabłąkały 
się lub uciekły (art. 2 ww. ustawy); ustawa ta określa głównie obowiązki znalazcy i starosty 
związane z rzeczami znalezionymi115. 

Zwierzęta nie mają podmiotowości prawnej, natomiast przepisy uoz określają obowiązki 
człowieka i organów administracji publicznej wobec zwierząt (art. 1 ust. 1 i 3). W szczególności, 
człowiek winien jest zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę, zaś organy administracji publicznej 
podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt (art. 3). Zgodnie z art. 5 uoz każde zwierzę wymaga 
humanitarnego traktowania. 

Zadania gmin dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności

Zadaniem gmin jest w szczególności zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnianie opieki 
zwierzętom bezdomnym, w tym ich wyłapywanie116. Zgodnie z art. 4 pkt 16 uoz, przez zwierzęta 
bezdomne rozumie się zaś zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się 

109 Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm. Ustawa zwana dalej uoz.

110 Wyróżnia się  trzy rodzaje odpowiedniego stosowania przepisów prawa: bez żadnych modyfikacji (w całości) 
lub z modyfikacjami (w części) albo na niestosowaniu przepisów, które są bezprzedmiotowe lub sprzeczne z przepisami 
dotyczącymi tych stosunków, do których miały być stosowane odpowiednio. Ustalenie właściwego sposobu odpowiedniego 
stosowania może więc być w praktyce niełatwe; często następuje to dopiero w orzecznictwie sądowym. I tak np. Naczelny 
Sąd Administracyjny przyjął w wyroku z 3 listopada 2011 r. (II OSK 1628/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0297198B02), 
że formuła „zwierzę nie jest rzeczą” („dereifikacja”) oznacza, że organ orzekający w wypadku zastosowania przepisów prawa 
cywilnego w odniesieniu do zwierząt powinien rozważyć, czy wchodzące w grę przepisy nie wymagają reinterpretacji 
z uwagi na to, że przedmiotem np. sprzedaży jest zwierzę, a więc istota żyjąca. Nie przeczy to jednak regule odpowiedniego 
stosowania do zwierząt w zakresie nieuregulowanym w ustawie o ochronie zwierząt przepisów dotyczących rzeczy, 
w szczególności art. 181 Kc o nabyciu własności rzeczy niczyjej i dawnego art. 183 § 2 Kc o odpowiednim stosowaniu 
przepisów o rzeczach znalezionych do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły (obecnie art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o rzeczach znalezionych, Dz. U. poz. 397). Ciekawe spostrzeżenia do praktycznego stosowania zasady, że „zwierzę 
nie jest rzeczą” zamieściło na swojej stronie internetowej także Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt „Argos” 
w Warszawie (http://www.boz.org.pl/prawo/rzeczy/rzad_zadba.htm).

111 Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm. Ustawa zwana dalej Kc.

112 Porzucenie zwierzęcia przez właściciela lub inną osobę, pod której opieką ono pozostawało uznaje się za zabronione 
znęcanie się nad zwierzęciem (art. 6 ust. 1a i ust. 2 pkt 11 uoz).

113 Rok od doręczenia wezwania do odbioru lub 2 lata od znalezienia rzeczy, w przypadku niemożności wezwania.

114 Dz. U. z 2015 r. poz. 397; art. 2 ustawy (dawny art. 183 § 2 Kc).

115 Zgodnie z art.9a uoz osoba, która napotkała porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, 
ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję – co wskazuje na wyłączenie 
właściwości starosty w sprawie zwierząt znalezionych.

116 Krytykę regulacji prawnych związanych z opieką nad zwierzętami oraz ich wyłapywaniem (odławianiem) podjęła Fundacja 
dla Zwierząt „Argos” w projekcie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchylenia przepisów dotyczących 
bezdomnych zwierząt z 27 grudnia 2013 r. (http://boz.org.pl/prawo/tk/projekt_tezy.htm).
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lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Obowiązki i kompetencje rad gmin oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) związane 
z bezdomnością zwierząt określają głównie przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach117 oraz ustawy o ochronie zwierząt. W szczególności, do obowiązków 
gmin należy:

 − zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt 
(art. 3 ust. 2 pkt 14 uocz);

 − zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (art. 11 ust. 1 uoz); 

 − zapewnienie odłowionym zwierzętom miejsca w  schronisku dla  zwierząt; zabrania 
się ich odławiania bez zapewnienia ww. miejsca, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie 
dla ludzi lub innych zwierząt (art. 11 ust. 3 uoz),

 − opracowanie (przez wójta) i uchwalenie (przez radę gminy) corocznego programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności (art. 11a ust. 1 i 6 uoz), 

 − określenie (przez radę gminy) wymagań jakie muszą spełniać przedsiębiorcy, prowadzący 
działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzący schroniska 
dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska, spalarnie zwłok zwierzęcych i ich części (art. 7 ust. 3 
uocz) oraz udzielanie (przez wójta) zezwoleń na ww. działalność (art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 6 uocz).

Niektóre zagadnienia mające pośrednio wpływ na bezdomność zwierząt, stanowią też przedmiot 
gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku (będącego zgodnie z art. 4 ust. 1 uocz aktem 
prawa miejscowego), jak np. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku, jak też wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt 
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania 
na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach (art.4 ust. 2 pkt 6 i 7 uocz).

Należy zarazem zauważyć, że art. 9a uoz zobowiązujący osobę, która napotkała porzuconego 
psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, do powiadomienia o tym najbliższego 
schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub Policji, nie określa żadnych obowiązków gmin, 
związanych z takim powiadomieniem.

Kluczowym dokumentem, określającym zadania gmin związane z bezdomnością zwierząt 
i zwierzętami bezdomnymi jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
ich bezdomności, uchwalany co roku przez radę gminy w terminie do 31 marca, zgodnie z art. 11a 
ust. 1 uoz. Program ten, zgodnie z art. 11a uoz, obowiązkowo obejmuje osiem zadań (ust. 2) 
oraz może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie (ust. 3). 

Do zadań gmin, obowiązkowo ujmowanych w programie, należy: 1) zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym 
ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 
zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 
dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

117 Dz. U. z 2016 r. poz. 250. 
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zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Realizację zadań wskazanych w pkt 3–6 można powierzyć 
podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt. Chodzi tu m.in. o poszukiwanie właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt, co wydaje się zbieżne z potocznie stosowanym pojęciem tzw. adopcji 
zwierząt (niezdefiniowanym w przepisach). Przepisy prawa powszechnie obowiązującego 
nie normują trybu i zasad adopcji zwierząt, prowadzonej przez schroniska w imieniu gmin118. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych w latach 2013–2014 stopniowo wykształciła 
się  i obecnie przeważa linia orzecznicza, zakładająca, że program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności:

 − powinien zawierać jako obligatoryjne wszystkie elementy określone w art. 11a ust. 2 powołanej 
ustawy i nie może obejmować innych spraw, niż określone w tym przepisie; brak któregokolwiek 
z wymaganych elementów programu powoduje nieważność uchwały rady gminy przyjmującej 
program;

 − może – w granicach upoważnienia ustawowego – nakładać obowiązki także na podmioty 
zewnętrzne, a wówczas stanowić będzie akt prawa miejscowego; „aktem prawa miejscowego 
jest akt zawierający co najmniej jedną normę o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. […] 
Zatem nawet, gdy sporna uchwała zawiera normy skierowane do organów podległych radzie, 
ale obejmuje nadto także przepisy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym (czyli przepisy 
powszechnie obowiązujące na danym terenie i skierowane do nieokreślonej grupy adresatów), 
jest aktem prawa miejscowego119”.

Do 2013 roku programy powyższe były raczej uznawane za akty kierownictwa wewnętrznego, 
które nie powinny zawierać postanowień odnoszących się do podmiotów zewnętrznych, 
a jedynie dotyczyć jednostek podległych gminie (tak uznawała część wojewodów120 i sądów 
administracyjnych121). 

Projekt programu przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), a następnie najpóźniej 
do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii 
oraz działające na terenie gminy organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona 
zwierząt oraz dzierżawców lub zarządów obwodów łowieckich z terenu gminy (art. 11a ust. 6 i 7 uoz). 
Podmioty te mają 21 dni na wyrażenie opinii. Brak opinii uznaje się za akceptację programu. Opinia 
nie wiąże rady gminy (art. 11a ust. 8). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie 
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt122 zobowiązuje gminy m.in. do podawania 
do publicznej wiadomości informacji o terminie wyłapywania zwierząt, terenie nim objętym, 
podmiocie prowadzącym wyłapywanie i schronisku, przyjmującym zwierzęta. Zgodnie z nim, 
wyłapywanie może mieć charakter stały lub okresowy (zgodnie z uchwałą rady gminy) i powinno 
odbywać się na podstawie umowy, której obligatoryjne elementy określono w rozporządzeniu. 

118 Krytyczne uwagi na temat funkcjonowania adopcji zwierząt zawarto w powołanym już projekcie wniosku do TK w sprawie 
uchylenia przepisów dotyczących bezdomnych zwierząt oraz w materiale Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt 
„Argos” Hycel 2014. Raport o problemie bezdomnych zwierząt (http://www.boz.org.pl/raport/2014/01.htm).

119 Np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w dnia 27 marca 2014 r. (II SA/Łd/99/14).

120 Np. rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.181.2012 z 30 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. 
poz. 2108).

121 Np. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 11 grudnia 2012 r. (II SA/Wr 570/12) i z 6 grudnia 
2012 r. (II SA/Wr 686/12 i 628/12).

122 Dz. U. Nr 116, poz. 753.



38

Z A Ł Ą C Z N I K  N R  1

Od 2012 roku rozporządzenie nie jest w pełni dostosowane do przepisów uoz, gdyż wprowadza 
np. obowiązek przewiezienia zwierząt do schroniska lub miejsca ich przetrzymywania przed 
przewiezieniem do schroniska, podczas gdy art.11 ust. 3 uoz generalnie zakazuje wyłapywania 
zwierząt bez zapewnienia im miejsca w schronisku. Należy zwrócić uwagę, że wyłapywanie 
lub odławianie zwierząt nie stanowi działalności nadzorowanej w rozumieniu przepisów o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnych.

Część przytoczonych przepisów uoz wzbudziła kontrowersje, jak np.:

 − art. 11 ust. 1 – zaliczający zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 
do zadań własnych gmin; równorzędnie potraktowano opiekę i wyłapywanie, choć wydaje 
się że wyłapywanie powinno być jednym z przejawów opieki;

 − art. 11 ust. 1 i 3 i art. 11a ust. 2 pkt 3 – posługujące się zamiennie pojęciami odławiania 
i wyłapywania. Z punktu widzenia precyzji językowej należało posłużyć się jednym pojęciem 
na określenie tej samej czynności (do 2012 roku w uoz występowało tylko pojęcie wyłapywania);

 − art. 11a – wprowadzający zamknięty katalog treści objętych programem, co powoduje, że nawet 
merytorycznie zasadne postanowienia programów (np. kastracja i sterylizacja wolno żyjących 
kotów w gabinetach weterynaryjnych, ustalanie opłat dla właścicieli zbłąkanych zwierząt, 
itp. są przez niektórych wojewodów uchylane, jako wykraczające poza upoważnienie ustawowe;

 − art. 11a ust. 2 pkt 4 – zakładający kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt wyłącznie 
w schroniskach, przez co gabinety weterynaryjne poza schroniskami nie mogą dokonywać tych 
zabiegów (np. wobec wolno żyjących kotów). 

Niekonsekwencjami cechują się także przepisy uocz. Zgodnie z art. 7 uocz, prowadzenie 
przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymaga 
zezwolenia wójta (ust. 1 pkt 3), a wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o wydanie takiego zezwolenia, określa rada gminy w uchwale (ust. 3). Uchwała ta, nakładająca 
obowiązki na osoby trzecie, stanowi akt prawa miejscowego. Tymczasem, z dniem 1 stycznia 2012 
roku zniesiono nałożony na gminy obowiązek ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach (art. 3 ust. 2 pkt 5 uocz w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2012 r.). 

Unormowania dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi budzą w praktyce wątpliwości. Zakres przedmiotowy corocznych programów, 
określony w art. 11a ust. 2 uoz, ma charakter wyrywkowy i obejmuje tylko niektóre sprawy, związane 
z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, a zagadnienia dotyczące zapobiegania bezdomności 
traktuje marginalnie. W efekcie, działania gmin, dotyczące bezdomnych zwierząt, sprowadzają 
się często jedynie do ich wyłapywania (odławiania). 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt i wymogi ich dotyczące 

Obowiązujące ustawodawstwo nie określa podmiotów, mogących prowadzić schroniska 
dla zwierząt. Cząstkową regulację w tym zakresie zawiera jedynie art. 11 ust. 4 uoz, zgodnie z którym 
organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać 
bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu 
z właściwymi organami samorządu terytorialnego. Ogólne zasady zlecania organizacji pozarządowej  
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realizacji zadań na podstawie zawartej z nią umowy oraz przyznawania dotacji celowej na realizację 
tych zadań określają przepisy art. 151 i 152 oraz art. 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych123.

W praktyce schroniska prowadzą zarówno podmioty prywatne (w szczególności przedsiębiorcy 
czy organizacje społeczne, jak np. fundacje czy stowarzyszenia), jak i należące do sektora finansów 
publicznych (np. gminy, a nawet związki międzygminne). 

Zgodnie z definicją, zawartą w art. 4 pkt 25 uoz schronisko dla zwierząt to miejsce przeznaczone 
do opieki nad zwierzętami domowymi, spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt124. Stosownie do ww. 
ustawy prowadzenie schroniska dla zwierząt (art. 1 ust. 1 lit. j) stanowi działalność nadzorowaną, 
która wymaga uprzedniego pisemnego zgłoszenia zamiaru jej prowadzenia powiatowemu 
lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia (art. 5 
ust. 1 pkt 2). Zgłoszenia musi dokonać każdy podmiot podejmujący działalność. Po otrzymaniu 
zgłoszenia powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję o nadaniu weterynaryjnego numeru 
identyfikacyjnego (art. 5 ust 9). Wydanie tej decyzji nie musi być poprzedzone kontrolą spełnienia 
wymagań weterynaryjnych, stawianych schronisku. Podmiot prowadzący działalność nadzorowaną 
ma obowiązek poinformować na piśmie powiatowego lekarza weterynarii o zaprzestaniu 
prowadzenia tej działalności oraz o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego 
z jej prowadzeniem, w zakresie dotyczącym wymagań weterynaryjnych, w terminie 7 dni od dnia 
zaistnienia takiego zdarzenia (art. 7 uozz). Podmiot taki wpisywany jest do rejestru podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną, stosownie do art. 11 ust. 1 i 2 uozz. 

Wymogi stawiane schroniskom określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt125. Normuje ono zasady lokalizacji i wyposażenia schronisk, rodzaje pomieszczeń 
jakie powinny być wyodrębnione w schronisku, w tym przeznaczonych do wykonywania 
zabiegów leczniczych i chirurgicznych, izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę 
oraz agresywnych, a także zasady prowadzenia dokumentacji przyjętych zwierząt oraz sprawowania 
nad nimi opieki weterynaryjnej. Rozporządzenie nie zawiera natomiast przepisów zapobiegających 
przegęszczeniu zwierząt, np. nie określa norm powierzchni bytowej, jakie powinny być zapewnione 
zwierzętom. Uregulowania w tym zakresie byłyby wskazane zwłaszcza w przypadku dużych 
schronisk, przyjmujących znaczną liczbę zwierząt różnych gatunków i ras na stałe126. 

Prowadzenie schroniska przez przedsiębiorcę wymaga również zezwolenia wójta, burmistrza 
lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, wydawanego na wniosek 
przedsiębiorcy w formie decyzji administracyjnej (art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 6 uocz). Przedsiębiorców 
obowiązują ponadto wymagania określane przez rady poszczególnych gmin w uchwałach, stosownie  
 

123 Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.

124 Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, ze zm. Ustawa zwana dalej uozz.

125 Dz. U. nr 158, poz. 1657.

126 Na wniosek NIK, zawarty w Informacji o wynikach kontroli P/10/124, Główny Lekarz Weterynarii przygotował i przekazał 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekty (prace nad nimi prowadzone są od października 2011 roku): [1] zmiany uozz, 
w którym zawarto definicje schroniska dla zwierząt i miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt, [2] rozporządzeń 
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, w którym określono 
m.in.  normy zagęszczenia oraz  w  sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla  wyłapywania zwierząt 
bezdomnych i prowadzenia miejsc przetrzymywania wyłapanych bezdomnych psów i kotów. 
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do art. 7 ust. 3 uocz. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące schroniska na obszarze własnej 
gminy, nie muszą uzyskiwać zezwolenia, ale muszą spełniać wymogi dotyczące ww. działalności, 
określone w uchwale rady gminy (art. 7 ust. 5 uocz). 

Zgodnie z art. 9u powołanej ustawy, kontrolę przestrzegania i stosowania jej przepisów sprawuje 
wójt (burmistrz, prezydent miasta), z zastosowaniem art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska127 (określających uprawnienia kontrolującego i treść protokołu kontroli).

Nadzór i kontrola Inspekcji Weterynaryjnej

Inspekcja Weterynaryjna, należąca do administracji niezespolonej, realizuje zadania z zakresu 
ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu 
zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, szczegółowo określone w art. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej128. Organem Inspekcji Weterynaryjnej I instancji 
jest powiatowy lekarz weterynarii, podległy wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii. Szczegółową 
organizację terenowych urzędów Inspekcji Weterynaryjnej określa zarządzenie Nr 1 Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych 
i granicznych inspektoratów weterynarii129 

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. g ww. ustawy oraz art. 34a ust. 1 i 2 uoz , Inspekcja 
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Środki tego nadzoru określają 
przepisy uozz (głównie art. 8–9). W szczególności, powiatowy lekarz weterynarii może wydać decyzję 
nakazującą: usunięcie uchybień w określonym terminie lub wstrzymanie działalności do czasu 
usunięcia uchybień (art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2), ale jedynie w przypadku tzw. działalności nadzorowanej, 
określonej w art. 1, 4 i 5 uozz. Do działalności nadzorowanej nie zalicza się jednak prowadzenia 
rozmaitych przytulisk czy hoteli dla zwierząt, jak też wyłapywania zwierząt.

Stosownie do art. 8 ust. 1 uozz, powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia, że przy 
prowadzeniu działalności nadzorowanej, w tym schroniska, są naruszone wymagania weterynaryjne, 
wydaje decyzję nakazującą usunięcie uchybień w określonym terminie lub wstrzymanie działalności 
do czasu ich usunięcia (pkt 1 i 2). Jeśli podmiot nie zastosuje się do nakazu lub zakazu określonego 
w ww. decyzji, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję zakazującą prowadzenia określonego 
rodzaju działalności nadzorowanej i skreśla podmiot z rejestru podmiotów prowadzących 
działalność nadzorowaną (art. 9 ust. 1 uozz.). Sposób i zasady prowadzenia kontroli przez Inspekcję 
Weterynaryjną określają przepisy art. 19–22 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. W maju 2011 roku, 
na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej została wydana Instrukcja 
Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy 
przeprowadzaniu kontroli schronisk dla zwierząt130. W rozdziale III Instrukcji wprowadzono również 
niewynikające wprost z przepisów prawa zalecenia, co do zakresu i sposobu prowadzenia kontroli, 
służące jako pomoc w prawidłowej ocenie stanu faktycznego w zakresie dobrostanu zwierząt 
w schroniskach. 

127 Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.

128 Dz. U. z 2015 r. poz. 1482, ze zm.

129 Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3, ze zm.

130 Instrukcja Nr GIWz.420/AW – 32/11 z dnia 20 maja 2011 r.
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Wybrane przestępstwa i wykroczenia dotyczące postępowania ze zwierzętami 

W szczególności wykroczenie stanowią czyny polegające na:

 − prowadzeniu działalności nadzorowanej, bez zachowania wymagań weterynaryjnych dla niej 
określonych albo bez zawiadomienia w wymaganym terminie o zamiarze jej rozpoczęcia (taką 
działalnością jest np. prowadzenie schroniska dla zwierząt) – art. 85 ust. 1 pkt 1 uozz, 

 − prowadzeniu działalności określonej w art. 7 uocz (m.in. prowadzenie schroniska lub działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami) bez wymaganego zezwolenia – art. 10 
ust. 1 uocz,

 − niezawiadomieniu w ciągu 2 tygodni o przybłąkaniu się cudzego zwierzęcia organu Policji 
lub innego organu państwowego albo nieposzukiwaniu w inny właściwy sposób jego posiadacza 
(art. 125 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń131). 

Przestępstwem jest natomiast zabicie zwierzęcia z naruszeniem określonych przepisów uoz 
(art. 35 ust. 1 uoz) oraz znęcanie się nad nim, w tym ze szczególnym okrucieństwem (art. 35 ust. 1a 
i ust. 2 uoz). 

Szereg typów wykroczeń związanych z niewłaściwym traktowaniem zwierząt domowych 
i gospodarskich oraz nieprzestrzeganiem warunków wymaganych przy wykonywaniu określonych 
rodzajów działalności dotyczącej zwierząt lub prowadzonej z ich wykorzystaniem, określają przepisy 
art. 37 – 37e uoz.

131 Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm.
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Wykaz aktów prawnych

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, ze zm.).

3. Ustawa z  dnia 13  września 1996  r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (Dz.  U. 
z 2016 r. poz. 250).

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1482, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573).

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

8. 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).

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 26  sierpnia 1998  r. 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie rejestru 
podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (Dz.  U. poz.  128), rozporządzenie 
uchylono z dniem 25 stycznia 2016 r..

11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu 
i  sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i  ewidencji leczenia zwierząt 
oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. Nr 224, poz. 1347).

12. Zarządzenie Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji 
wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW Nr 3, 
poz. 3, ze zm.).
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Wykaz jednostek objętych kontrolą

Lp. Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki Ocena

BIAŁYSTOK
1. Urząd Miasta Grajewo Burmistrz Dariusz Latarowski opisowa132

2. Schronisko „Green House” Mateusz Oblacewicz 
w Krzeczkowie

Właściciel Mateusz Oblacewicz pozytywna

3. PIW w Mońkach Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Jerzy Trzonkowski

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

4. Urząd Gminy w Siemiatyczach Wójt Edward Krasowski negatywna
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
5. Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Burmistrz Tomasz Marcin 

Jakubowski
opisowa

6. Fundacja „Centrum Ochrony Środowiska” w Nasielsku 
– Schronisko w Chrcynnie

Prezes Zarządu Krzysztof 
Łukaszewicz

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

7. PIW w Nowym Dworze Mazowieckim Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Jacek Leszczyński

pozytywna

8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perro” Marzena 
Golańska w Zamieniu, zajmująca się wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt

Właściciel Marzena Golańska negatywna

KATOWICE
9. Urząd Gminy Kłomnice Wójt Piotr Juszczyk opisowa
10. Schronisko dla zwierząt „As” w Jamrozowiźnie p.o. Kierownika Schroniska

Mariusz Jurczyk
opisowa

11. PIW w Częstochowie Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Jerzy Smogorzewski

opisowa

12. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rybniku 
(prowadząca schronisko dla zwierząt)

Prezes Zarządu Grzegorz 
Macionczyk

opisowa

KIELCE
13. Urząd Miejski w Suchedniowie Burmistrz Cezary Błach negatywna

14. Firma „Baros” w Suchedniowie (prowadząca 
schronisko dla zwierząt w Suchedniowie)

Właściciel Maciej Glijer opisowa

15. PIW w Skarżysku Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Krzysztof Bąk

pozytywna

16. Schronisko w Strzelcach Właściciel Jarosław Dudzik opisowa
ŁÓDŹ
17. Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Burmistrz Jacek Lipiński opisowa
18. Schronisko dla zwierząt „Przyjaciel” w Kotliskach Właściciel Zbigniew Moraczewski opisowa
19. PIW w Kutnie Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Dariusz Wójcik
pozytywna

20. Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin 
Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, 
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne 
w Łodzi, obejmujący schronisko w Wojtyszkach

Właściciel Longin Siemiński opisowa

21. Fundacja „Zwierzyniec” w Wieluniu, prowadząca 
schronisko dla zwierząt w Szczytach

Prezes Fundacji Krystyna 
Krzymińska

opisowa

22. PIW w Wieluniu Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Grzegorz Łuczak

opisowa

132  Ocenę opisową sformułowano w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, których rodzaj i skala nie uzasadniały oceny 
jednoznacznie pozytywnej ani negatywnej.
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Lp. Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki Ocena

LUBLIN
23. Urząd Miasta Łuków Burmistrz Dariusz Szustek opisowa

24. Urząd Gminy Serokomla Wójt Piotr Chaber negatywna
25. Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt 

w Łukowie
Prezes Zarządu Urszula 
Konstanta-Kurowska

opisowa

26. PIW w Łukowie Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Leszek Mioduski

pozytywna

OLSZTYN
27. Urząd Miejski w Piszu Burmistrz Andrzej Szymborski opisowa
28. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach Właściciel Grażyna Dworakowska opisowa

29. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach Właściciel Zygmunt Dworakowski opisowa

30. PIW w Piszu Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Wojciech Żórawski

pozytywna mimo 
stwierdzonej 
nieprawidłowości

31. Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” Przewodniczący Zarządu 
Kazimierz Kordecki

pozytywna

POZNAŃ
32. Urząd Gminy Suchy Las Wójt Grzegorz Wojtera pozytywna
33. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, prowadzące 
schronisko dla zwierząt

Prezes Zarządu Mirosław Jerzy 
Wypiór

opisowa

34. PIW w Turku Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Jan Radzimiński

pozytywna

35. Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt” 
w Kostrzynie

Przewodniczący Zarządu Szymon 
Matysek

pozytywnie 
mimo 
stwierdzonej 
nieprawidłowości

SZCZECIN
36. Urząd Gminy w Dobrej Wójt Teresa Dera opisowa

37. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Dyrektor Katarzyna Hermanowicz opisowa

38. PIW w Szczecinie Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Stanisław Pacławski

opisowa

39. Zbigniew Kończak, Hotel dla psów i kotów 
w Sierakowie

Właściciel Zbigniew Kończak negatywna
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Wykaz organów, którym przekazano informację

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Rzecznik Praw Obywatelskich

6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

7. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP

8. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP

9. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP

11. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP

12. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP

13. Komisja Środowiska Senatu RP

14. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15. Minister Środowiska

16. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

17. Minister Sprawiedliwości

18. Główny Lekarz Weterynarii

19. Wojewodowie

20. Regionalne Izby Obrachunkowe


