Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii
ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce
WIW.ZOZ.I.9020.24.2011
PROTOKÓŁ
kontroli doraźnej z zakresu nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym
Dworze Mazowieckim nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie
przeprowadzonej w dniu 21.06.2011
- w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim, ul.
Mazowiecka 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
- w schronisku dla zwierząt w Chrcynnie prowadzonego przez Fundację „Centrum
Ochrony środowiska" Pożytku Publicznego, ul. Dąbrowskiego 18,05-190 Nasielsk.
Kontrolą objęto okres 1.01.2011-21.06.2011r.
Kontrolę przeprowadzili:
- Anna Błaszczyk - inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt na podstawie
upoważnienia do kontroli nr 343/11
- Ewa Korzeniewska - starszy specjalista ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz
wymogów wzajemnej zgodności na podstawie upoważnienia do kontroli nr 344/11.
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera/kontrolerów*)
podpisane przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniu: 20.06.2011r.
(załącznik nr 1)
Podczas trwania kontroli ze strony organu kontrolowanego obecni byli i udzielali
wyjaśnień:
- lek. wet. Jacek Leszczyński - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze
Mazowieckim
- mgr inż. Anna Dębek - inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
(imię, nazwisko i stanowisko)
(ustalenia ogólne)

Osoba pełniąca funkcję organu lub zajmująca kierownicze stanowisko, nazwa
funkcji lub stanowiska:

Kontrola schroniska dla zwierząt w Chrcynnie prowadzonego przez Fundację
entrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego, ul. Dąbrowskiego 18, 05-190
. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy prawa:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. NrlOó,
poz.1002, z późn. żm.)
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz.1342, z późn. zm. )
3. 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, póz. 1657)
4. Rozporządzenie (WE) nr 1774 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3
października 2002r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzezanczonych do spożycia przez
ludzi.
5. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-32/ll z dnia 20
maja 2011r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy
przeprowadzaniu kontroli schronisk dla zwierząt.

Ł

W toku kontroli ustalono co następuje:
Osoba odpowiedzialna i obecna podczas kontroli z ramienia podmiotu - P. Zofia
Łukaszewicz - żona właściciela schroniska.
Opis skrótów: P- poprawne, N- nieprawidłowe
Lp.
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WYSZCZEGÓLNIENIE
Schronisko dla zwierząt zlokalizowane jest w miejscu oddalonym co
najmniej o 150 m od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności
publicznej, zakładów należących do podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego, zakładów należących do przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania X
środków żywienia zwierząt, zakładów prowadzących działalność w
zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania,
wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych,
rzeźni, targów, spędów, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc
gromadzenia zwierząt.
Czy teren, na którym jest zlokalizowane schronisko, jest utwardzony i
X
ogrodzony
W schronisku dla zwierząt wyodrębnione się pomieszczenia przeznaczone do:
X
wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych;
izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę
X
utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic,
X
samic z oseskami, młodych oddzielonych od matek;
przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów
X
medycznych;
X
przechowywania karmy;
przechowywania środków dezynfekcyjnych;
X
X
prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji;
X
celów socjalnych
W schronisku dla zwierząt powinny znajdować się:
wyodrębnione
pomieszczenia lub boksy przeznaczone na
X
kwarantannę
pomieszczenie przeznaczone dla wydawania zwierząt ze schroniska;
X
wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację
X
zwierząt agresywnych.
Schronisko wyposażone jest w piec do spalania zwłok zwierząt lub
chłodnię do czasowego przetrzymywania tych zwłok w przypadku
przekazywania ich do zakładów prowadzących działalność w X
zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania,
wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.
X
Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt oddzielone są się przegrodami.
Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksach wykonane są z:
z materiałów: łatwych do mycia i odkażania, niepowodujących
X
urazów lub kontuzji u zwierząt;
w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.
X
X
N pomieszczeniach lub boksach zapewnia się zwierzętom swobodne
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poruszanie się, legowisko oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia.
W schronisku zapewnione są wybiegi dla zwierząt pozwalające na
realizację zachowań właściwych dla przebywających na nich
X
gatunków zwierząt.
Podmiot prowadzący schronisko prowadzi wykaz zwierząt
X
przebywających w schronisku.
Wykaz, o którym mowa powyżej zawiera:
opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie;
X
datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby
X
przekazującej zwierzę do schroniska;
dane dotyczące kwarantanny;
X
dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i
zabiegów
X
weterynaryjnych;
datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której
X
przekazano zwierzę;
datę śmierci z podaniem przyczyny.
X
Zwierzęta wydaje się ze schroniska wraz z wypisem z wykazu
zawierającym informacje, o których mowa powyżej w pkt. 10 w lit. a, X
c, d
Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w
schronisku opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakresie:
X
kontroli stanu zdrowia;
X
profilaktyki i leczenia;
zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.
X
Podmiot prowadzący schronisko prowadzi książkę kontroli
weterynaryjnej, do której są wpisywane zalecenia urzędowego lekarza X
weterynarii.
Psy i koty przebywające w schronisku są zaszczepione przeciwko
X
wściekliźnie.
Podmiot prowadzący schronisko do obsługi zwierząt zatrudnia
osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami X
oraz przepisów o ochronie zwierząt.
Utrzymujący zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu:
pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami
X
atmosferycznymi
X
pomieszczenie z dostępem do światła dziennego
X
pomieszczenie umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała
X
Odpowiednią karmę i stały dostęp do wody
Zwierzęta przebywające w schronisku są traktowane w sposób
X
humanitarny
X
Zwierzęta nie są ranione lub okaleczane
Zwierzęta nie są bite przedmiotami twardymi i ostrymi lub
urządzeniami obliczonymi na sprawianie specjalnego bólu, bite po X
głowie, doLnej części brzuch, dolnych częściach kończy.
Mię używa się uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń
zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, X
powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała lub śmierć.
X
Zwierzęta nie są złośliwie straszone lub drażnione.
Zwierzęta nie są utrzymywane w niewłaściwych warunkach X
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bytowania, w tym w stanie rażącego niechlujstwa.
Pomieszczenia i kojce dla zwierząt umożliwiają zwierzętom
X
zachowanie naturalnej pozyqi ciała.
Zwierzęta nie są utrzymywane na uwięzi, która powoduje u nich
uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewnienia możliwości X
ruchu.

W dniu kontroli 21.06.2011r. stan zwierząt w schronisku wynosił 154 psów.
Podmiot ma podpisaną umowę z dwoma lekarzami weterynarii: Karolinę Mroczek
oraz Zygmuntem Wasilewiczem.
Opis nieprawidłowości:
Ad. pkt. 4a
Pomieszczenie przeznaczone do przetrzymywania zwierząt wprowadzanych do
schroniska (przebywających na kwarantannie) znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie pomieszczeń gdzie przetrzymywane są inne zwierzęta. W związku z
czym jednoznacznie stwierdzić należy, iż nie jest zapewniona wystarczająca izolacja
psów przebywających na kwarantannie od pozostałych zwierząt przebywających w
schronisku. Taka sytuacja stwarza duże zagrożenie epizootyczne i może przyczyniać
się do rozprzestrzeniania chorób u zwierząt.
Ad. pkt. 7a
W dziewięciu boksach na terenie schroniska powierzchnia podłóg jest nierówna,
występują w niej liczne ubytki betonu, tworzące ostre i nierówne krawędzie. Podłoga
w takim stanie powoduje urazy lub kontuzje u zwierząt oraz stanowi powierzchnię
bardzo trudną do mycia i odkażania.
Ad. pkt. 8
W boksach za legowisko dla psów służy jedna buda o długości około 2 metrów z
liczbą otworów równą liczbie zwierząt tam przebywających. W ocenie
kontrolujących przedmiotowe budy nie zapewniają wystarczającej liczby legowisk
dla wszystkich występujących tam zwierząt. Ponadto wspólne legowisko dla
wszystkich psów znajdujących w jednym boksie nie daje możliwości swobodnego
leżenia.
Ad. pkt. 9
W schronisku znajduje się tylko jeden wybieg na 34 boksy w których znajduje się 154
zwierząt. Zgodnie z wypowiedzią p. Zofii Łukaszewicz psy z poszczególnych
boksów są na zmianę wypuszczane na wybieg. Według kontrolujących liczba
wybiegów jest nie wystarczająca w stosunku do liczby psów.

Ad. pkt. llf
Z okazanej do kontroli dokumentacji wynika, iż w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Chrcynnie liczba padnięć oraz przeprowadzonych eutanazji wynosiła:
- Ilość zwierząt padłych w 2011r. 30 szt.
- Ilość zwierząt podanych eutanazji 7 szt.
Przy kartach padłych zwierząt znajduje się „Protokół padnięcia", na którym widnieje
pieczęć oraz podpis lekarza weterynarii: lek. wet. Karoliny Mroczek lub Zygmunta
Wasilewskiego. Kontroli poddano 4 karty zwierząt padłych w schronisku:

- psa 15Pa - przyjętego do schroniska 29.10.2005r., który padł 24.02.2011r. - brak w
dokumentacji podania przyczyny padnięcia zwierzęcia.
- psa 12S1-10 przyjętego do schroniska 18.08.2010r., który padł 09.04.2011 roku z
powodu „nagłej śmierci sercowej" - brak w dokumentacji adnotacji o
przeprowadzonej z sekcji zwłok bez której lekarz weterynarii nie mógł stwierdzić
niniejszej przyczyny śmierci.
- psa 16Lp-10 przyjętego do schroniska 28.07.2010r, który padł 10.05.2011 w nocy brak w dokumentacji podania przyczyny padnięcia zwierzęcia, (w „protokole
padnięcia" odnotowano: „śmierć w nocy, brak śladów pogryzienia").
- suki 6MJ-11 przyjętej do schroniska 12.05.20Hr., która padła 20.06.2011r. z powodu
babeszjozy.
Ad. pkt.lSc
Z wyjaśnień p. Zofii Łukaszewicz w 2011r. stosowana jest profilaktyka zwalczania
pasożytów zewnętrznych środkiem AGRISAN-8090. Przedmiotowy preparat
zgodnie z Urzędowym Rejestrem Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych, może być stosowany w obecności zwierząt ale nie jest przeznaczony
do zwalczania pasożytów zewnętrznych u psów.
Ad. pkt. 18
Zgodnie z definicją „humanitarnego traktowania zwierząt" zawartej w ustawie o
ochronie zwierząt, przez którą rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby
zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę a także mając na uwadze jeden
wybieg przeznaczony dla 154 psów, duża liczba zwierząt padłych oraz poddanych
eutanazji, co nie ma przełożenia w ilości zwierząt poddanych leczeniu i zabiegom
lekarsko-weterynaryjnym, brak profilaktyki zwalczania zewnętrznych pasożytów,
jak również zachowanie się zwierząt jakie zostało zaobserwowane podczas kontroli
przedmiotowego schroniska tj. osowiałość, apatia przebywających zwierząt w
schronisku, brak reakcji na kontrolujących, psy „smutne" ukrywające się przy
budach, można wnioskować, iż zwierzęta w przedmiotowym schronisku nie są
traktowane w sposób właściwy.

Kontrolujący w trakcie trwania kontroli informował/informowali*
kontrolowane o stwierdzanych nieprawidłowościach.
Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Protokół kontroli otrzymują:
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim
- Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Pouczenie:

osoby

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo:
1. Zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
Zastrzeżenia zgłasza się pocztą elektroniczną i potwierdza na piśmie do
właściwego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 7 dni od dnia
otrzymania niniejszego protokołu kontroli.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin 7 dniowy
podpisania protokołu kontroli biegnie od dnia doręczenia kierownikowi
kontrolowanej jednostki organizacyjnej pisemnej korekty lub stanowiska
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wobec zastrzeżeń.
2. Odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 3 dni wyjaśnień dotyczących
przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.
3. Złożenia z własnej inicjatywy pisemnych dodatkowych wyjaśnień co do
przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym
protokole kontroli lub podjętych działaniach naprawczych, w terminie 7 dni, od
daty otrzymania protokołu kontroli.
Siedlce 18.07.2011r.
(miejscowość i data sporządzenia protokolu)
Podpis osoby /osób* kontrolującej/ kontrolujących*:
Inspektor Weterynaryjny
ds. ochrónyAZwierząt
AnnaW&szczyk

Podpis organu kontrolowanego
lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu:

w fflofayrmjwor
leK. wet. Jac^k Leszczyński

kontroli
•ĆP^

^Jf k. ^eY. ^cek Leszczyński
(miejscpwosc, datę i podpis kontrolowanego)

