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Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jest wyodrębnioną jednostką Zakładu Usług Komunalnych, zakładu 
budżetowego Gminy Miasto Szczecin.  Jest utrzymywane z budżetu Miasta, Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska oraz z darowizn. 

Społeczna Rada Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

Do najważniejszych zadań Schroniska należy:  

Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt za gubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn 
bezdomnych, a w szczególności psów, kotów, a także innych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są 
zdolne samodzielnie egzystować.  
Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych lub tych, które nie są w stanie przeżyć na 
wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień oraz przeka zywanie zwierząt osobom 
zainteresowanym ich po siadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.  
Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie.  
Stworzenie humanitarnych warunków bytowania zwierząt w Schronisku dostosowując ich ilość do ilości miejsc, 
prowadząc konsekwentnie:  

sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt,  
promocję adopcji w mediach - stały kontakt z prasą, radiem i telewizją,  
propagowanie zapobiegania rozmnażania kotów i psów.  

Prowadzenie edukacji ekologicznej w szczególności edukacji humanitarnej.  
Prowadzenie rejestracji komputerowej psów i trwałego ich znakowania mikroczipem 
Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego. 

 
PROTOKÓŁ  

DORAŹNEJ KONTROLI  
W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  

w Szczecinie  

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11.01.2007r. znak: WGKiOŚ.II. 
MG/7080/32/07 w dniach 15.01.2007 r. – 16.01.2007 r. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin Pani 
Grażyna Kwaśniewicz i Pani Katarzyna Żmuda-Orzeł przeprowadzili kontrolę działalności instytucji.  
Podstawą prowadzonej kontroli był obowiązujący Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Szczecinie wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2006 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 9 
stycznia 2006 r.  
 
Ustalenia kontroli:  
 
1. Schronisko realizuje zadania zgodnie z § 1 Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Szczecinie.  
 
2. Znajomość Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, w szczególności 
obowiązki zatrudnionego personelu zostały potwierdzone pisemnie przez zatrudnionych.  
 
3. Zasady przyjmowania zwierząt do schroniska i ich rejestracja:  
1) rejestr psów prowadzony w formie zeszytowej i komputerowej zawiera następujące informacje: nr 
psa, imię i nazwisko oraz adres osoby dostarczającej psa, data przyjęcia, płeć i wiek psa, jego status 
(bezpański/zrzeczony), opis psa (informacja o nr posiadanego chipa), miejsce pobytu psa w 
Schronisku, dalszy los psa, data adopcji (nr faktury) lub dokonania eutanazji.  
Dodatkowo dla każdego nowoprzyjętego psa zakładana jest karta ewidencyjna zwierzęcia, w której 
odnotowywane są następujące informacje:  
- miejsce pobytu psa, nr boksu,  
- nr karty będący nr psa,  



- gatunek zwierzęcia,  
- płeć,  
- wiek,  
- opis zwierzęcia,  
- uwagi  
- adnotacja dotycząca przyjęcia zwierzęcia (data przyjęcia, dane osoby przyprowadzającej lub 
zrzekającej się praw do psa, adres),  
- oświadczenie osoby przyprowadzającej,  
- oświadczenie osoby zrzekającej się praw do psa,  
- uwagi dotyczące kwarantanny,  
- adnotacje lekarza weterynarii nt. stanu zdrowia zwierzęcia,  
- stosowane leki/szczepienia,  
- wykonywane zabiegi, potwierdzenie ew. uśpienia z podaniem przyczyny,  
- adnotacja wydania zwierzęcia (data, dane osobowe, adres zamieszkania, seria i nr dowodu , nr 
faktury VAT),  
- oświadczenie osoby odbierającej o zapewnieniu należytych warunków bytowych zwierzęciu, uwagi 
inspektora Schroniska z kontroli przeprowadzonej u nowego właściciela.  
- przeprowadzone zbiegi weterynaryjne odnotowywane są w rejestrze komputerowym prowadzonym 
przez lekarza weterynarii w formie karty informacyjnej wizyty, a także w książce leczenia zwierząt.  
2) rejestr kotów – forma zeszytowa,  
3) rejestr pozostałych zwierząt,  
4) książka stanowiąca rejestr sterylizacji suk,  
5) książka stanowiąca rejestr eutanazji i upadków psów,  
6) książka stanowiąca rejestr zwierząt leczonych weterynaryjnie – książka kliniczna opieki 
weterynaryjnej,  
7) książka stanowiąca rejestr eutanazji kotów – ślepe mioty,  
8) książka stanowiąca rejestr eutanazji i upadków dorosłych kotów.  
 
4. schemat pobytu psów w Schronisku odbywa się wg następującego wzorca:  
1) przyjęcie zwierzęcia,  
2) oględziny,  
3) zabiegi weterynaryjne,  
4) 14-dniowa kwarantanna służąca ustaleniu statusu prawnego psa oraz wykluczenia zagrożenia 
epidemiologicznego dla innych zwierząt,  
5) sterylizacja suk,  
6) boksy bytowe,  
7) adopcja,  
 
5. schemat pobytu kotów w Schronisku odbywa się wg następującego wzorca:  
1) przyjęcie zwierzęcia,  
2) oględziny,  
3) zabiegi weterynaryjne,  
4) izolatka,  
5) sterylizacja kotek,  
6) szczepienia,  
7) dom kota – system wolnożyjący,  
 
6. Procedura adopcyjna:  
Zwierzę może być oddane do adopcji po 14 dniach pobytu w Schronisku (po odbytej kwarantannie) 
osobie zainteresowanej adopcją. Dopuszcza się skrócenie okresu kwarantanny w przypadku 
wcześniejszego zrzeczenia się właściciela prawa własności do zwierzęcia i po uzyskaniu pozytywnej 
opinii lekarza weterynarii odnośnie stanu zdrowia.  
Zainteresowany adopcją wypełnia wniosek adopcyjny sygnowany pod względem zgodności danych 
przez pracownika Schroniska.  
Zasady adopcji zwierząt określa § 7 Regulaminu Schroniska.  
Wszystkie dorosłe suki i kotki przebywające w Schronisku są poddawane sterylizacji.  
Psy powyżej 1 roku życia adoptowane przez mieszkańców Gminy Szczecin dodatkowo zostają 
zachipowane.  
 
7. Selekcja zwierząt.  
Eutanazji dokonuje lekarz weterynarii, przy udziale pracownika Schroniska w wyznaczonym na ten 
cel pomieszczeniu lub gabinecie lekarskim.  
Przy eutanazji nie uczestniczą osoby postronne oraz inne zwierzęta.  
Eutanazja dokonywana jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz.U. z 2003 Nr106, poz. 1002 ze zm.), który mówi, że uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione 
wyłącznie:  
1) potrzebą gospodarczą,  



2) względami humanitarnymi,  
3) koniecznością sanitarną,  
4) nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, 
a także dla zwierząt hodowlanych lub dziko żyjących,  
5) potrzebami nauki,  
6) wykonywaniem zadań związanych z ochroną przyrody.  
Wszystkie przypadki selekcji zwierząt odnotowywane są w odrębnych rejestrach.  
Z informacji uzyskanych w Schronisku wynika poniższa statystyka eutanazji dokonanych w latach 
2001-2006:  
- 2001 r. sporządzono 9 protokołów Komisji do typowania zwierząt do eutanazji – łącznie dokonano 
selekcji 126 psów,  
- 2002 r. sporządzono 8 protokołów Komisji do typowania zwierząt do eutanazji – łącznie dokonano 
selekcji 88 psów,  
- 2003 r. sporządzono 3 protokoły Komisji do typowania zwierząt do eutanazji – łącznie dokonano 
selekcji 49 psów,  
- 2004 r. sporządzono 1 protokół Komisji do typowania zwierząt do eutanazji – łącznie dokonano 
selekcji 3 psów,  
- 2005 r. sporządzono 1 protokół Komisji do typowania zwierząt do eutanazji – łącznie dokonano 
selekcji 11 psów,  
- 2006 r. nie przeprowadzano grupowej selekcji.  
Ponadto w wyniku diagnozy weterynaryjnej dokonywane są bieżące eutanazje zwierząt, głównie z 
powodu: urazów, wypadków, pogryzień i zagryzień, agresji i chorób nie rokujących wyleczenia.  
Zwłoki zwierząt są zabezpieczane i przechowywane w chłodni służącej do tego celu i przekazywane 
do utylizacji w ilości ok. 3-3,5 tony, z częstotliwością raz na 2 miesiące.  
 
8. Bilans przychodów i rozchodów zwierząt w 2006 r.  
Stan na dzień 01.01.2006 r. wynosił 316 psów, zaś w ciągu roku przyjęto łącznie 2278 osobników, z 
tego:  
-1089 psów zaadoptowano,  
- 435 psów poddano eutanazji,  
- 347 upadków psów,  
- 24 ucieczki,  
- 434 odebranych przez właścicieli,  
- 265 stan na 31.12.2006 r.  
 
9. Sposób dokumentowania darowizn:  
Darowizny rzeczowe przekazywane są na podstawie protokołów, zaś darowizny finansowe 
przyjmowane są na podstawie dokumentu KP (kasa przyjmie) i gromadzone na odrębnym rachunku 
bankowym Schroniska.  
W 2006 r. łącznie darowizn rzeczowych przyjęto na kwotę 45.130,11 zł, zaś darowizn finansowych 
przyjęto na kwotę 6.254,42 zł.  
 
10. Sposób żywienia zwierząt.  
Żywienie odbywa się w oparciu o Normy żywieniowe zwierząt przebywających w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt określone przez lekarza weterynarii.  
 
11. Wolontariat  
W chwili obecnej pracuje 5 wolontariuszy, 3 osoby z naboru przeprowadzonego przez Schronisko i 2 
osoby z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.  
Z informacji uzyskanych przez Kierownika Schroniska sporna kwestia wolontariatu nie była w żaden 
sposób uzgodniona pomiędzy Schroniskiem a TOZ-em.  
TOZ z własnej inicjatywy ogłosił w mediach nabór wolontariuszy dla potrzeb Schroniska bez wiedzy 
Schroniska.  
 
12. Sprawa 73 psów przekazanych do Schroniska z terenów Gminy Dobra przez Pana 
prowadzącego firmę Animal Control, (pismo Gminy Dobra Oś.D-0717-1/07 z dnia 4 stycznia 2007 r.) 
Kierownik Schroniska pisemnie ustosunkowała się do zarzutów, oświadczając, że zdarzenie takie nie 
miało miejsca (pismo z dnia 16 stycznia 2007 r.).  
 
13. Okoliczności i przyczyny braku zwierząt odebranych Pani Danucie Jaroszyk na mocy decyzji 
Prezydenta Miasta i umieszczonych w Schronisku.  
Z informacji uzyskanych od Kierownika Schroniska zwierzęta odebrane Pani Danucie Jaroszyk 
zostały skradzione. Każda kradzież była zgłaszana na Policję i sporządzany był protokół z zajścia. W 
chwili obecnej do Schroniska spływają dokumenty w przedmiotowej sprawie:  
- Postanowienie Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód o odmowie wszczęcia dochodzenia w 
sprawie kradzieży kotów z dnia 6 lipca 2006 r.,  
- Postanowienie Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód o umorzeniu dochodzenia w sprawie 



kradzieży z włamaniem i zaboru pasa. Z dnia 27 grudnia 2006 r.  
 
Ponadto kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie wykazała: 
1. brak prowadzenia indywidualnych kart ewidencyjnych dla kotów,  
2. podczas losowej weryfikacji kart ewidencyjnych poszczególnych psów o nr ewidencyjnych: 
897/1056/06, 829/1072/06, 977/1174/06, 802/1573/06, 402/1686/06, 637/1862/06 stwierdzono, że : 
- dwa osobniki pozostają na terenie Schroniska i zostały bezbłędnie odnalezione przez pracowników 
obiektu (637/1862/06, 829/1072/06),  
- dwa osobniki zostały poddane eutanazji, co zostało udokumentowane w kartach ewidencyjnych i 
rejestrach (402/1686/06, 977/1174/06),  
- jeden osobnik (802/1573/06) został odebrany przez właściciela w dniu 9 września 2006 r., co 
zostało odnotowane w dokumentach i wystawiono fakturę VAT Nr 1118),  
§ jeden osobnik (897/1056/06) został adoptowany lecz w dokumentacji brakuje zobowiązania 
adopcyjnego (potwierdzeniem adopcji jest faktura VAT Nr 837)  
3. braki u niektórych psów na wybiegach i w boksach wymaganych identyfikatorów (numerki na 
obrożach),  
4. normy żywienia określone przez lekarza weterynarii nie są zatwierdzone przez Kierownika 
Schroniska (brak parafki Kierownika Schroniska),  
5. brak wywieszonych w widocznym miejscu „Zasad wydawania zwierząt” – obowiązek wynikający z 
§ 7 pkt. 12 Regulaminu Schroniska został dopełniony w trakcie trwania kontroli,  
6. brak wymaganych podpisów Komisji na protokołach eutanazji (protokoły z dnia 12.12.2001 
r.,26.11.2001 r., 01.11.2001 r., 20.09.2001 r., 02.09.2001 r., 27.06.2001 r. – brak podpisu Kierownika 
Schroniska, protokoły nr 3/01 z dnia 14.06.2001 r., nr 2/01 z dnia 18.09.2001 r. – brak podpisu 
kierownika Schroniska, protokół nr 1/02 z dnia 16.01.2002 r. – brak podpisu inspektora ze 
Schroniska, protokoły nr 6/2002 z dnia 19.08.2002 r., nr 7/2002 z dnia 14.10.2002 r., nr 2/2003 z 
dnia 16.08.2003 r. – brak podpisu Kierownika Schroniska, protokół nr 1/2004 z dnia 09.11.2004 r.-
podpis p.o. Kierownika Schroniska),  
7. stan sanitarny i utrzymanie czystości i porządku w boksach i na wybiegach zadawalający,  
8. przechowywanie w chłodni nieświeżej (śmierdzącej) żywności w postaci mięsa i kości, która 
została w trakcie kontroli przeniesiona do chłodni na zwłoki celem utylizacji; w celu bezpiecznego 
żywienia zwierząt niezbędny jest zakup zamrażarki, która w odpowiedni sposób zabezpieczy 
żywność przed psuciem,  
9. wystarczający zapas suchej karmy i puszek dla zwierząt,  
10. raczej prowizoryczne warunki dla bytowania kotów w domu kota, a tym samym brak możliwości 
prowadzenia pełnej ewidencji osobników,  
11. brak kontroli przez Schronisko warunków bytowych adoptowanego zwierzęcia – z dniem 15 
stycznia 2007 r. został zatrudniony przez Schronisko opiekun do spraw adopcji.  
 
Na tym protokół zakończono.  
 
Podpisy kontrolujących:  
1. Katarzyna Żmuda – Orzeł  
2. Grażyna Kwaśniewicz  

 


