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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski, ul. M Konopnickiej 62, 64-980 
Trzcianka1 

 

lek. wet. Zenon Jażdżewski (dalej właściciel, przedsiębiorca)  

 

 

1. Działalność schroniska, w tym zapewnienie właściwych warunków bytowania 
zwierząt. 

2. Realizacja umowy z jednostką samorządu terytorialnego oraz programu ochrony 
zwierząt. 

3. Prowadzenie działalności adopcyjnej zwierząt. 

 

od 1 stycznia 2017r. - do dnia zakończenia czynności kontrolnych, a także działania 
wcześniejsze, o ile miały wpływ na zagadnienia objęte kontrolą 

 

art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu  

 

 

Klaudia Dziamska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LPO/66/2019 z 14 maja 2019 r. 
Maciej Andrzejewski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LPO/71/2019 z 14 maja 2019 r.  
Maciej Kowalski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/70/2019 z 14 maja 2019 r.  
Piotr Iwański, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LPO/68/2019 z dnia 14 maja 2019 r. 

 (akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 poprzednio Vet-Agro Serwis Sp. z o.o. zmiana nazwy na Vet-Zoo Serwis według Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej dnia 9 grudnia 2014 r. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski realizował część powierzonych mu 
zadań gmin z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad nimi, 
w różnych okresach czasu, bez wymaganych zezwoleń właściwych miejscowo 
jednostek samorządu terytorialnego oraz zgłoszeń do właściwych miejscowo 
powiatowych lekarzy weterynarii. Prowadzone przez niego schroniska w Pile4 oraz 
w Chodzieży5 nie spełniały wymagań dotyczących zlokalizowania w miejscu 
oddalonym, co najmniej o 150 m od obiektów użyteczności publicznej oraz od 
zakładów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
w zakresie usuwania ubocznych produktów zwierzęcych. W okresie objętym 
kontrolą, przedsiębiorca nie zgłosił do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt 
prowadzonej przez właściwą izbę lekarsko-weterynaryjną, zmian w zakresie stanu 
zatrudnienia lekarzy i techników weterynarii. Stwierdzono również nieprawidłowości 
w sposobie prowadzenia książek leczenia zwierząt w schroniskach, w tym 
dotyczące dokumentowania przeprowadzonych zabiegów przez lekarzy i techników 
weterynarii, a także nieprawidłowości w zakresie przechowywania leków. Wyniki 
oględzin wykonanych w toku kontroli NIK w prowadzonych przez przedsiębiorcę lub 
na jego zlecenie przez Fundację Zawsze Razem z siedzibą w Trzciance, wykazały, 
że schroniska w Jędrzejewie, Sułaszewie, Chodzieży i Nietoperku nie spełniały 
wymagań dotyczących infrastruktury i wyposażenia. Pomieszczenia przeznaczone 
do wykonywania zabiegów leczniczych w Jędrzejewie i Pile nie zostały 
zarejestrowane w ewidencji zakładów leczniczych, o której mowa w art. 16 ustawy 
o zakładach leczniczych dla zwierząt. Niezgodnie z zawartymi umowami, Zenon 
Jażdżewski nie poinformował o przekazaniu w dniu 1 kwietnia 2019 r. Fundacji 
Zawsze Razem realizacji zadań dotyczących wyłapywania, przyjmowania 
i utrzymania bezdomnych zwierząt zleconych przez gminy Wieleń, Margonin 
i Skwierzyna. Przedsiębiorca powierzył te zadania podmiotowi, który nie posiadał 
stosownych zezwoleń organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego 
na realizację zadań z zakresu prowadzenia schronisk i wyłapywania zwierząt. 
Ponadto, psy z terenu gmin, na obszarze których zostały odłowione były 
transportowane do schronisk znajdujących się na obszarze innych jednostek 
samorządu terytorialnego (i utrzymywane tam bezterminowo), co w ocenie NIK było 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Z kolei, na terenie prowadzonego w Pile 
schroniska przedsiębiorca nielegalnie wybudował 81 kojców dla psów i dokonał 
rozbudowy budynku gospodarczego (spalarnia zwłok zwierzęcych) na terenie 
grzebowiska.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Zagadnienia organizacyjne  

1.1 Stosownie do wymagań art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach7 Przedsiębiorca posiadał  zezwolenie 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej 
4 prowadzone przez podmiot kontrolowany do 31 grudnia 2018 r. 
5 prowadzone do dnia 6 czerwca 2019 r. 
6 oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 
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na prowadzenie schroniska w Pile przy ul. Na Leszkowie 88, w Sułaszewie gmina 
Margonin9 oraz w Jędrzejewie 104 gmina Czarnków10. Oprócz tego przedsiębiorca 
posiadał od 6 listopada 2017 r. zezwolenie udzielone przez gminę Piła na 
prowadzenie działalności w zakresie grzebowiska zwłok zwierzęcych11 oraz spalarni 
zwłok zwierzęcych12 w Pile przy ul. Na Leszkowie 8 (nieprawidłowości w tym 
zakresie zostały omówione w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”). 
 
W zakresie prowadzenia działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski między innymi posiadał 
zezwolenia, na prowadzenie działalności na terenie gminy: Wieleń od 15 lutego 
2017 r.13, Margonin od 12 maja 2014 r.14, Piła od 6 listopada 2017 r.15 
Przedsiębiorca nie posiadał zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na 
wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu, Skwierzyny i Chodzieży (więcej na ten 
temat w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”). 

(akta kontroli str. 14-16, 32-34, 777-780, 2041-2042, 2046-2047, 2050-2052, 2309-
2310) 

Zenon Jażdżewski posiadał weterynaryjny numer identyfikacyjny, o którym mowa 
w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt16 na prowadzenie działalności nadzorowanej 
w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie17, 
Sułaszewie18, Pile19 oraz Nietoperku20 (więcej na ten temat w sekcji „stwierdzone 
nieprawidłowości”).   

(akta kontroli str. 43-58, 771-776, 1084-1086, 1447-1448) 

Vet-Zoo Serwis posiadał następujące zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Czarnkowie (dalej PLW) w zakresie: transportu zwierząt21, przewozu psów i kotów 
czterema samochodami22, składowania produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego  kat .I23,  zbierania i transportowania zwłok zwierząt domowych oraz 
innych nie gospodarskich.24  

 (akta kontroli str. 50-58, 2156-2172, 2269) 

Zenon Jażdżewski posiadał tytuły prawne do nieruchomości na których prowadził 
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pile, Jędrzejewie, Sułaszewie, Nietoperku 
i Chodzieży.  

(akta kontroli str. 25-31, 781-787, 1252-1260, 1338-1348, 2058-2080) 

                                                                                                                                       
7 Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, dalej ustawa o utrzymaniu czystości 
8 decyzją nr GKM.X.7080.1.2013 z 20 marca 2013 r. zmieniona decyzją nr GKM.X.7080.1.2016 z 13 stycznia 2016 r.  
9 decyzją nr WGN.OS.600.24.06.2014.MN z dnia 12 maja 2014 r. zmieniona decyzją nr WGN.OS.600.118.2017.MN z dnia 31 
grudnia 2017 r.  
10 decyzją nr RŚG.6140.62.2014 z 3 grudnia 2014 r. zmieniona pismem nr RŚG.6140.7.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. 
11 decyzja nr GKM-VI.7031.5.2017 z 18 października 2017 r.  
12 decyzja nr GKM-VI.7031.6.2017 r. z 18 października 2017 r.  
13 decyzją Nr 1/2017 z 27 stycznia 2017 r. 
14 decyzją nr WGN.OS.600.24.06.2014.MN z dnia 12 maja 2014 r. zmieniona decyzją nr WGN.OS.600.118.2017.MN z dnia 31 
grudnia 2017 r.  
15 GKM.-VI.7031.4.2017 z 18 października 2017 r.  
16 Dz. U. z 2018 r., poz. 1967, dalej ustawa o ochronie zdrowia zwierząt 
17 decyzja nr PIW.Cz.615.I/73/2011 z 10 marca 2011 r. 
18 decyzja nr ChZ.615.01.2014 z 10 stycznia 2014 r. zmieniona decyzją nr ChZ.640.01.15 z 20 kwietnia 2015 r.  
19 decyzja nr PIW.612.5.30193402.2/2013 z 28 lutego 2013 r., zmieniona decyzją nrChZ.640.30193402.01.2017 z 22 lutego 
2017 r.  
20 decyzja nr PWL-03-kwalif.pom.nad-08033401-01/2018 z 9 października 2018 r. 
21 decyzja znak: ChZ.543.2.2014, z dnia 4 lipca 2014 r. nadająca weterynaryjny numer identyfikacyjny: 30022820. 
22 z dnia: 4 lipca 2014 r. (straciło ważność 3 lipca 2019 r.), 9 listopada 2015 r., 4 grudnia 2015 r. 
23 decyzja nr 189/2013, z dnia 23 kwietnia 2013 r. znak: ŻP-P.652.4.2013. nadająca weterynaryjny numer identyfikacyjny: 
30027701 
24 Decyzja nr 194/2007 z 22 marca 2007 r. znak PLW.Cz.652.9/918/07 nadająca nr identyfikacyjny 30023301, zmieniony 
decyzją z dnia 10 września 2007 r. na nr 30028001  
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1.2 Z informacji przedsiębiorcy wynika, że w latach 2017-2018 świadczył usługi 
polegające na  prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt dla 110 podmiotów 
(w trakcie kontroli NIK, w pierwszym kwartale 2019 r., wypowiedział 86 z nich).   

  (akta kontroli str. 2030-2037) 

W dniu 24 października 2016 r. wpłynął do Prezydenta Miasta Piły wniosek 
o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 
schroniska dla zwierząt udzielonego firmie Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon 
Jażdżewski. Wnioskodawca wskazywał na naruszenie warunku udzielonego 
zezwolenia dotyczącego obszaru prowadzonej działalności (ze względu na 
przyjmowanie zwierząt odłowionych na obszarze innym niż gmina objęta 
zezwoleniem). Prezydent, decyzją z 28 lutego 2017 r.25, odmówił cofnięcia 
zezwolenia. W uzasadnieniu decyzji wyraził stanowisko, że pojęcie „obszar 
prowadzenia działalności” należy rozumieć w taki sposób, iż obiekt schroniska 
powinien być usytuowany w granicach administracyjnych gminy Piła oraz że 
prowadzenie schroniska przez każdą gminę byłoby nieracjonalne i nieekonomiczne. 
Prezydent twierdził, że z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości nie wynika 
wprost aby wykonywanie usług komunalnych ograniczało się tylko do terytorium 
gminy. Ponadto powołał się na fakt, że przeprowadzona przez pracowników Urzędu 
kontrola schroniska, udokumentowana protokołem z 3 lutego 2017 r., nie wykazała 
nieprawidłowości. Z ustaleń pracowników Urzędu, wynikało, że psy z terenu miasta 
Piły znajdowały się także poza schroniskiem w Pile tj. w schroniskach w Margoninie, 
Złotowie, Choszcznie, Jędrzejewie, Trzciance oraz punktach w Chodzieży 
i Międzyrzeczu - Nietoperek. Analogiczne ustalenia wykazała kontrola 
przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu w 2018 r., 
podczas której stwierdzono, że spośród 31 psów z terenu Gminy Wieleń, 19 
przebywało w innych schroniskach niż w Jędrzejewie, co nie było zgodne 
z obowiązującymi na terenie gminy Wieleń programami opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami26. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile orzeczeniem z dnia 12 maja 2017 r.27 
utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Piły. Do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu złożono skargę, który podzielił stanowisko 
skarżącego. Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2017 r. WSA w Poznaniu28 uchylił 
zaskarżoną decyzję SKO i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta o odmowie 
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie schroniska dla Vet Zoo Serwis. 
W uzasadnieniu wyroku WSA zastosował wykładnię pojęcia „obszaru działalności 
schroniska”, zaprezentowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 
marca 2015 r.29 Stosując się do tej interpretacji w sprawie cofnięcia zezwolenia 
udzielonego firmie Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski, wdrożył działania 
mające na celu respektowanie wymogu, by w schronisku w Pile znajdowały się 
wyłącznie bezdomne zwierzęta pochodzące z terenu gminy Piła. W trakcie kolejnej 
kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta (25 kwietnia 2018 r.) 
ustalono, że Zenon Jażdżewski, w dniu 22 lutego 2018 r., wypowiedział trzydziestu 
siedmiu gminom, między innymi gminie Złotów i Wałcz, z terenu kraju umowy 
o świadczenie usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku. 
Decyzją z 9 maja 2018 r.30 Prezydent Piły umorzył postępowanie w sprawie 

                                                      
25 GKM-VI.7080.1.2016  
26 uchwała nr 242/XXII/2017 z 1 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2163 z 17 marca 2017 r.), uchwała nr 363/XXXII/2018 
z 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3305 z 10 kwietnia 2018 r.) i uchwała nr 38/IV/2019 z 20 marca 2019 r. (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. poz. 3226 z 29 marca 2019 r.) 
27 znak sprawy SKO.4152.616.4.2017.OŚO 
28 sygn. akt IV SA/Po 841/17; dostępny pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DA44E58DBA 
29 sygn. akt II OSK 2136/13 
30 nr GKM-VI.7080.1.2016 
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cofnięcia zezwolenia jako bezprzedmiotowe (wobec zastosowania się strony do 
wskazówek interpretacyjnych zawartych w wyroku WSA). 

(akta kontroli str. 2081-2125, 2272-2274) 
1.3 W dniu 1 kwietnia 2019 r. Zenon Jażdżewski (zleceniodawca) zawarł umowę  
z Fundacją Zawsze Razem31  o świadczenie usług polegających na: 
- wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gmin, z którymi ma podpisane umowy 
zleceniodawca oraz utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
w Jędrzejewie, Choszcznie i Margoninie, 
- zbieraniu i utylizacji padłych zwierząt z terenu gmin, z którymi ma podpisane 
umowy Zleceniodawca. 
Do umowy z podwykonawcą załączono listę dwudziestu siedmiu obsługiwanych 
gmin, między innymi Margonin, Skwierzyna i Wieleń. Fundatorem Fundacji Zawsze 
Razem jest Fundacja Daj Szansę – Schroniska Dla Zwierząt32, w której jedynym 
członkiem zarządu jest Zenon Jażdżewski. Lek. wet. Zenon Jażdżewski jest 
powiązany z Fundacją Zawsze Razem, w której jest jednym z członków komisji 
rewizyjnej.  
Przedsiębiorca umowami z dnia 1 kwietnia 2019 r. wydzierżawił Fundacji Zawsze 
Razem także składniki majątkowe takie jak budynki, których zlokalizowano 
schroniska dla zwierząt w Jędrzejewie, Choszcznie, Margoninie oraz środki 
transportu wraz z wyposażeniem. Z wyjaśnień złożonych przez lek. wet. Zenona 
Jażdżewskiego wynika, że użyczył on Fundacji nieruchomość w Nietoperku, 
a pisemna umowa użyczenia nie została sporządzona. Schronisko w Sułaszewie 
zlokalizowane było na gruncie stanowiącym własność gminy Margonin, oddanym 
w użyczenie firmie Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski na podstawie umowy 
z 4 października 2017 r., zawartej na okres 10 lat33. Pismem z dnia 12 marca 2019 r. 
(data wpływu do Urzędu Gminy Margonin 18 marca 2019 r.) podmiot ten 
poinformował o zamiarze zakończenia działalności polegającej na prowadzeniu 
schronisk oraz zwrócił się o wyrażenie zgody na „poddzierżawę” ww. nieruchomości. 
W piśmie z dnia 6 maja 2019 r. Burmistrz Margonina zwrócił się do Vet-Zoo Serwis 
z prośbą o wskazanie terminu zakończenia działalności oraz poinformował, że 
zawarcie umowy z nowym podmiotem może nastąpić po rozwiązaniu obowiązującej 
umowy. Do dnia zakończenia kontroli34 do Urzędu nie wpłynęła odpowiedź na to 
pismo.  

(akta kontroli str. 200-211, 781-787, 1110-1115, 2038-2039, 2186-2190) 

Decyzją z dnia 14 maja 2019 r.35 Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) 
w Czarnkowie nadał nowy weterynaryjny numer identyfikacyjny schronisku dla 
zwierząt w Jędrzejewie 104, gmina Czarnków, prowadzonemu przez Fundację 
Zawsze Razem z siedzibą przy ul. Konopnickiej 62 w Trzciance. Natomiast 
zezwolenie Wójta Gminy Czarnków na prowadzenie schroniska w Jędrzejewie, 
Fundacja otrzymała dnia 7 czerwca 2019 r.  
Fundacja nie składała wniosku do Burmistrza Wielenia o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  

(akta kontroli str.18-21, 61) 

W dniu 20 marca 2019 r. Fundacja Zawsze Razem złożyła w Urzędzie Gminy 
Margonin wniosek o wydanie zezwolenia na wyłapywanie i transport zwierząt oraz 
prowadzenie schroniska w Sułaszewie. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych 

                                                      
31 z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka (KRS 0000728359, NIP 7632139090). 
32 z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka (KRS 0000439750, NIP 7632126443) 
33 pierwsza umowa użyczenia została zawarta 26 września 2007 r. na okres 10 lat 
34 do 28 czerwca 2019 r. 
35 decyzja nr ChZ.554.10.2019 
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(28 czerwca 2019 r.) zezwolenie nie zostało udzielone. PLW w Chodzieży dnia 14 
maja 2019 r. nadał numer identyfikacyjny schronisku w Sułaszewie prowadzonemu 
przez Fundację Zawsze Razem z siedzibą w Trzciance przy ul. M. Konopnickiej 62.  

Fundacja Zawsze Razem w dniu 12 kwietnia 2019 r. złożyła wniosek do Burmistrza 
Międzyrzecza o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska w Nietoperku. 
Fundacja była dwukrotnie wzywana do uzupełniania tej dokumentacji. Do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych Burmistrz nie wydał przedmiotowej decyzji.   

(akta kontroli str. 1088-1106, 1084-1086, 1110-1114, 1116-1119, 1494-1497, 1529-
1530) 

1.4 W dniu 17 grudnia 2018 r. Vet-Zoo Serwis zawarł umowę konsorcjum 
z Service&Distribution Grzegorz Smykalla Daliborn.eu (dalej Konsorcjum), którego 
liderem był Zenon Jażdżewski36. Celem Konsorcjum było wspólne prowadzenie 
czterech schronisk dla zwierząt w Jędrzejewie, Choszcznie, Sułaszewie 
i Nietoperku. Na skutek porozumienia z dnia 1 marca 2019 r. Konsorcjum uległo 
rozwiązaniu w dniu 31 marca 2019 r., a wszelkie prawa i obowiązki wynikające 
z umowy zawarcia Konsorcjum - zgodnie z treścią porozumienia - od dnia 1 kwietnia 
2019 r. przejęła Fundacja Zawsze Razem37. 

 (akta kontroli str. 212-218, 1110-1114) 

2. Stan sanitarny i techniczny schronisk  

2.1. Infrastruktura 
1. Schroniska w Jędrzejewie, Sułaszewie i Nietoperku zgodnie  
z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 
schronisk dla zwierząt38 były zlokalizowane w miejscach oddalonych, 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 
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. Wszystkie kontrolowane 
schroniska w Jędrzejewie, Sułaszewie, Nietoperku i Chodzieży nie były wyposażone 
w piec do spalania zwłok lub chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok do 
czasu przekazania ich do zakładu prowadzącego utylizację. Natomiast dysponowały 
skrzyniowymi zamrażarkami do czasowego przetrzymywania padłych zwierząt. 
Pracownicy schronisk wyjaśnili, że chłodnia znajduje się w siedzibie w Trzciance, 
a stamtąd padłe zwierzęta były przekazywanie do firmy Farmutil HS S.A w Śmiłowie 
zajmującej się przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

(akta kontroli str. 117-119, 387-390,788-791,1175-1226, 1282-1290, 1354-1444) 

Przedsiębiorca od 12 września 2011 r.39 wynajmował od gminy Piła nieruchomości 
przy ul. Na Leszkowie, na cele budowy i eksploatacji schroniska dla zwierząt, 
grzebowiska oraz na cele bezpośrednio lub pośrednio związane z eksploatacją 
schroniska oraz grzebowiska. Zenon Jażdżewski był zobowiązany do przygotowania 
i zrealizowania na własny koszt budowy a następnie prowadzenia eksploatacji 

                                                      
36 aneks nr 1 z 24 grudnia 2018 r. 
37 z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka (KRS 0000728359, NIP 7632139090). 
38 Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657, dalej rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych 
39 z aneksami z 18 marca 2013, nr 2/2013 z 25 kwietnia 2013 r., z 27 czerwca 2013 r., z 31 lipca 2013 r. oraz z 29 sierpnia 
2013 r. 
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schroniska oraz grzebowiska dla zwierząt (co zostało szerzej opisane w sekcji 
„stwierdzone nieprawidłowości”). Dnia 22 października 2018 r. Zenon Jażdżewski 
z gminą Piła zawarła porozumienie, którym postanowiono rozwiązać umowę najmu 
nieruchomości, z 12 września 2011 r., z wyjątkiem części nieruchomości 
przeznaczonej na grzebowisko dla zwierząt. 

(akta kontroli str. 2053-2080) 

2.2 Warunki utrzymania zwierząt 

Kontrola przeprowadzona wspólnie z właściwą miejscowo powiatową inspekcją 
weterynaryjną oraz Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Poznaniu pod 
kierownictwem NIK40 oraz z udziałem powołanych przez NIK biegłych w zakresie 
weterynarii41, w schroniskach w Jędrzejewie, Sułaszewie, Nietoperku i Chodzieży 
wykazała, że zwierzęta (w czasie oględzin dnia 15 maja 2019 r.) były utrzymywane 
w dobrej kondycji fizycznej. Boksy i pomieszczenia dla zwierząt oddzielono 
przegrodami uniemożliwiającymi kontakt wykonanymi z materiałów łatwych do 
mycia i odkażania oraz niepowodujących urazów lub kontuzji u zwierząt. 
W Sułaszewie, Chodzieży i Nietoperku boksy były wykonane w sposób 
uniemożliwiający ucieczkę zwierząt. We wszystkich miejscach utrzymania zwierząt 
zapewniono zwierzętom: dostęp do wody zdatnej do picia i światła dziennego; 
możliwość swobodnego poruszania się i zmiany pozycji ciała oraz wybiegi. Zwierząt 
nie przetrzymywano na uwięzi. Nieprawidłowości dotyczące warunków utrzymania 
zwierząt w schroniskach omówiono w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 117-154, 788-791, 1104-1077, 1175-1226, 1440-1444, 1498-1505, 
1507) 

2.3 Opieka weterynaryjna 

2.3.1 W ewidencji zakładów leczniczych Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko- 
Weterynaryjnej w Poznaniu zaewidencjonowała42 przychodnię weterynaryjną 
w Trzciance pod adresem Marii Konopnickiej 62, prowadzoną przez Vet-Zoo Serwis. 
Następnie, w dniu 17 listopada 2016 r.43 dokonano zmiany podmiotu prowadzącego 
przychodnię na Vet- Zoo Serwis Sp. z o.o. Do rejestru wpisano jednego lekarza 
weterynarii i ośmiu pracowników personelu pomocniczego (techników weterynarii). 
Dnia 26 stycznia 2018 r.44 zmieniono liczbę zatrudnionych lekarzy weterynarii na 
dwóch i zwiększono liczbę personelu pomocniczego do 10.   

(akta kontroli str. 177-179) 

Zakład leczniczy wyposażony był między innymi w gabinet zabiegowy, „szpitalik dla 
zwierząt”, pomieszczenie z produktami medycznymi, aparaturę do dokonywania 
prześwietleń, urządzenie do sterylizacji narzędzi zabiegowych, magazyn na środki 
chemiczne i do dezynfekcji, biura i pomieszczenia socjalne . Ponadto na dziedzińcu 
obiektu znajdowała się chłodnia, samochód zaopatrzony w izotermę służący do 
przewozu padliny, agregat prądotwórczy oraz samochód - chłodnia.45 

(akta kontroli str. 1145-1154) 

Dokumentacja leczenia zwierząt dla wszystkich objętych kontrolą NIK, schronisk 
zarządzanych przez Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski była prowadzona 
w schronisku w Jędrzejewie i przechowywana w przychodni weterynaryjnej 
w Trzciance. W obiektach w Sułaszewie, Nietoperku i Chodzieży nie 

                                                      
40 na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy o NIK 
41 powołania z dnia 14 maja 2019 r.  
42 pod nr ew. 294, nr księgi 12/2/28/2009/V/Rej.ZLZ z dnia 6 lutego 2015 r.  
43 uchwała Nr 950/2016/VI/Rej.ZLZ Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Poznaniu 
44 uchwała Nr 190/2018/VII/Rej.ZLZ Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Poznaniu 
45 oględziny siedziby Vet-Zoo Serwis w Trzciance przeprowadzone w dniu 21 maja 2019 r. 
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przechowywano dokumentacji weterynaryjnej dotyczącej wykonanych zabiegów 
leczniczych na zwierzętach.  

W Vet-Zoo Serwis prowadzono ewidencję wykonanych sterylizacji, kastracji, 
odrobaczania i odpchlenia zwierząt łącznie dla wszystkich schronisk (co do zasady 
te zabiegi były wykonywane w Jędrzejewie). Zenon Jażdżewski wyjaśnił, że zabiegi 
profilaktyczne i leczenie zwierząt były planowane w zależności od terminu przyjęcia 
ich do schroniska. Harmonogram zabiegów profilaktycznych i leczniczych trwał 
cztery tygodnie,46 plus czas konieczny na wygojenie rany po zabiegu sterylizacji 
albo kastracji. Właściciel oświadczył, że zabiegi te wykonywane były w schronisku 
w Jędrzejewie, Pile oraz w Trzciance przez lekarza weterynarii, przy asyście 
technika weterynarii.  
Z prowadzonych przez schroniska w Sułaszewie, Nietoperku i Jędrzejewie47 
kartotek psów oraz książek leczenia zwierząt w latach 2017-2019 (luty) wynika, że 
wszystkie zwierzęta z analizowanej próby poddano zabiegom zwalczania pasożytów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz szczepieniom przeciwko wściekliźnie. Każdy 
z psów otrzymał tatuaż z numerem identyfikacyjnym oraz chip48.  
Liczba szczepień przeciw wściekliźnie wykonana w schronisku w Jędrzejewie 
wynosiła: 
1) w 2017 r. – 747 szt.,  
2) w 2018 r. - 519 szt.,  
3) w 2019 r. do 31 maja - 305. 
 
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2019 r. wykonano zwierzętom 
przebywającym w schroniskach prowadzonych przez przedsiębiorcę lub podmioty 
z nim powiązane odpowiednio 461, 415 i 176 zabiegów chirurgicznych kastracji albo 
sterylizacji.  

 (akta kontroli str. 268, 880-968, 1175-1207, 1215-1226, 1266-1277, 1282-1290, 
1294-1300, 1304-1313, 1388-1389, 1433-1437, 1440-1444, 1498-1505, 1669-1857, 

1864-2029, 2239-2242)  

W schroniskach w Jędrzejewie, Sułaszewie i Nietoperku zapewniono zwierzętom 
opiekę weterynaryjną, co było dokumentowane w książkach leczenia zwierząt, 
o których mowa rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 
września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-
weterynaryjnej ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji 
i ewidencji49. W książkach leczenia zwierząt w schronisku w Jędrzejewie wszystkie 
wpisy w latach 2017 i 2019 dotyczące przeprowadzonych zabiegów opatrzone 
zostały imienną pieczątką i podpisem lek. wet. Zenona Jażdżewskiego (więcej na 
ten temat w sekcji stwierdzone nieprawidłowości).  
W nagłych przypadkach, pomoc lekarska zwierzętom przebywającym w Nietoperku 
i Sułaszewie była udzielana na koszt  Fundacji Daj Szanse – Schroniska Dla 
Zwierząt w lokalnych lecznicach dla zwierząt. Zwierzęta wymagające pomocy 
weterynaryjnej z schronisk w Sułaszewie i Chodzieży były przewożone do 
Jędrzejewa albo Trzcianki. Do obiektu w  Sułaszewie i Chodzieży przewożone były 
zwierzęta przygotowane do adopcji, czyli po kwarantannie, szczepieniach przeciw 
chorobom zakaźnym oraz sterylizacji albo kastracji. 

(akta kontroli str. 788-790, 844-847, 1266-1277, 1282-1290, 1294-1300, 1623-1668)  

                                                      
46 a) odrobaczenie i odpchlenie, czipowanie; b) pierwsze szczepienie przeciw chorobom zakaźnym; c) drugie odrobaczenie; 
d) drugie szczepienie przeciw chorobom zakaźnym i szczepienie przeciw wściekliźnie; e) zabieg sterylizacji albo kastracji. 
Odstęp między zabiegami wynosił 7 – 10 dni  
47 ustalono na podstawie próby odpowiednio: 85 sztuk, co stanowi 100% psów przebywających w schronisku według stanu na 
dzień 31 maja 2019 r.; 36 sztuk (28%), w Jędrzejewie 51sztuk (20%)   
48 poza przypadkami wykluczającymi wykonanie zabiegu ze względów medycznych 
49 Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1347, dalej rozporządzenie w sprawie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej 



 

10 

2.3.2 Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski posiadał zgodę Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego50 na posiadanie w celach 
medycznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki 
odurzające i substancje psychotropowe. 
Zużycie Morbitalu i Bioketanu rejestrowane było w prowadzonej w zakładzie 
leczniczym w Trzciance książce kontroli środków odurzających i psychotropowych 
poprzez odnotowanie danych dot. przychodu i rozchodu środków oraz wskazanie 
salda. Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (dalej WWLW) przeprowadził 
kontrolę z zakresu nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych 
u zwierząt.51 Kontrola ta ustaliła, że usługi lekarsko-weterynaryjne wykonywane 
w ramach zakładu weterynaryjnego, dotyczyły wyłącznie bezpańskich psów i kotów, 
które przebywały w schroniskach dla zwierząt zlokalizowanych w Pile, Złotowie, 
Margoninie, Sułaszewie, Choszcznie oraz Jędrzejewie, prowadzonych przez Vet-
Zoo Serwis. Skontrolowana dokumentacja lekarsko-weterynaryjna52 z usług 
wykonanych w okresie od 2 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 r. w schronisku w Pile 
w większości dotoczyła szczepień profilaktycznych. Natomiast wyrywkowa kontrola 
w zakresie ilości zastosowanych u zwierząt weterynaryjnych produktów leczniczych, 
w tym psychotropowych, nie wykazała nieprawidłowości, podobnie jak dawkowanie 
zweryfikowane z zapisami w ulotkach produktów leczniczych. W dniu kontroli 
WWLW „książka kontroli środków odurzających i psychotropowych” była 
przechowywana poza zakładem weterynaryjnym. Przedmiotowa dokumentacja 
została dostarczona WWLW w dniu 7 lutego 2018 r. Kontrola tej dokumentacji 
wykazała, że wpisy są powiązane z prowadzonymi książkami leczenia zwierząt 
i dokumentacją rozchodu środków odurzających i substancji psychotropowych, 
w tym Biotekan i Morbital, w zakresie zużytej łącznie ilości w ciągu miesiąca we 
wszystkich schroniskach prowadzonych przez Vet-Zoo Serwis.  

(akta kontroli str. 401, 605-686, 1134-1142, 1146, 2126-2155) 

Zenon Jażdżewski wyjaśnił, że w schroniskach opieka nad zwierzętami zapewniona 
była od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8-16.  Podał dodatkowo, że 
pielęgniarze zaczynają pracę od obchodu swoich kwater aby sprawdzić czy żadne 
zwierzę nie potrzebuje pomocy i czy nic się w nocy nie wydarzyło. Następnie 
sprzątają po kolei kojce wypuszczając psy na wybiegi, podczas popołudniowej 
pielęgnacji zwierząt są one również obserwowane. Jeżeli pielęgniarze coś zauważą 
niepokojącego zgłaszają to do biura. Pracownica odnotowuje spostrzeżenia 
w zeszycie i informuje o tym fakcie lekarza weterynarii, który podejmuje 
odpowiednie kroki. Psy akcyjne zgłoszone jako powypadkowe, ranne lub z objawami 
chorobowymi przywożone są natychmiast do lecznicy w Trzciance. Według 
wyjaśnień Zenona Jażdżewskiego przynajmniej raz w roku w obiekcie dokonywany 
był przez lekarza przegląd psów adopcyjnych. Sprawdzany był ogólny stan zdrowia, 
kondycja, czip, czystość uszu, stan pazurów, sierść pod kątem insektów oraz 
behawioryzm. 

(akta kontroli str. 155-158, 844-847, 1234-1239, 1593-1622) 

2.3.3 W schronisku w Jędrzejewie w latach 2017-2019 przeprowadzono łącznie 
8 kontroli, w tym PLW w Czarnkowie przeprowadził pięć kontroli. W wyniku kontroli 
z dnia 19 lutego 2019 r. PLW w Czarnkowie zalecił „aby psy nie były utrzymywane 
w budynku, w którym do tej pory przebywały na kwarantannie zwierzęta starsze”.  

                                                      
50 zgoda nr 9/2018 z 2 lutego 2018 r. ważna do 2 lutego 2021 r. obejmująca produkty lecznicze: Bioketan oraz Morbital ze 
wskazaniem miejsca zaopatrywania się w ww. produkty. Wraz z wydaniem zgody nr 9/2018 straciła ważność zgoda nr 
201/2016 
51 protokół kontroli nr NF.9141.2.1.2018 z 2 lutego 2018 r.  
52 książki leczenia zwierząt innych niż gospodarskie oraz zwierząt których tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia 
przez ludzi 
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W dniu 16 lutego 2019 r., w wyniku interwencji, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy 
o ochronie zwierząt, Policja odebrała ze schroniska 18 psów. Według informacji 
udzielonej przez Prokuraturę Rejonową w Trzciance, postępowanie 
przygotowawcze w sprawie znęcania się w okresie od czerwca 2018 r. do 15 lutego 
2019 r. poprzez utrzymywanie zwierząt w stanie nieleczenia, niechlujstwa, głodu 
i w niewłaściwych warunkach bytowania jest w toku53.  
Pracownicy Urzędu Gminy w Wieleniu przeprowadzili dwie kontrole54 w zakresie 
warunków bytowania zwierząt oraz realizacji umowy, które nie wykazały 
nieprawidłowości związanych z utrzymaniem zwierząt w schronisku w Jędrzejewie.  

(akta kontroli str. 269-302) 

Schronisko w Sułaszewie prowadziło książkę kontroli, do której wpisano pięć kontroli 
PLW w Chodzieży55 oraz siedem kontroli przeprowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego56. Kontrole PLW w Chodzieży w latach 2017-2018 nie 
wykazały nieprawidłowości i nie sformułowano zaleceń. Natomiast kontrola z dnia 
15 maja 2019 r. (przeprowadzona wspólnie z NIK) wykazała nieprawidłowości 
polegające na braku wyodrębnionego pomieszczenia do wykonywania zabiegów 
leczniczych i chirurgicznych oraz do przechowywania produktów leczniczych 
weterynaryjnych i wyrobów medycznych. Zalecono ponadto oznakowanie jednego 
z boksów jako przeznaczonego do separacji zwierząt agresywnych (co zostało 
szerzej opisane w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”). 

(akta kontroli str. 804-807, 810-814) 

W prowadzonej w obiekcie w Nietoperku książce kontroli odnotowanych zostało 40 
kontroli, w tym pięć kontroli PLW w Międzyrzeczu i 35 kontroli przeprowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, których psy utrzymywane były 
w Nietoperku. Zastrzeżenia wykazały dwie kontrole przeprowadzone przez 
pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, w jednym przypadku dotyczyły 
one zbyt dużej liczby psów w kojcach, w drugim, stanu jednego z psów. 

(akta kontroli str. 1227-1233, 1301-1470) 

Z informacji uzyskanych od PLW w Międzyrzeczu wynika, że przed 
zarejestrowaniem schroniska w Nietoperku przeprowadził w obiekcie siedem 
kontroli57 w okresie od października 2015 r. do lipca 2018 r. Były to kontrole 
interwencyjne w związku z podejrzeniami łamania praw zwierząt zgłoszonymi przez 
towarzystwa działające na rzecz zwierząt, policję oraz byłego pracownika 
schroniska. W protokole ostatniej z tych kontroli58 PLW w Międzyrzeczu stwierdził 
brak przesłanek do podejrzeń o znęcanie się nad zwierzętami przez pracowników 
obiektu w Nietoperku. Po zarejestrowaniu schroniska przeprowadzono dziewięć 
kontroli59, w tym cztery sprawdzające usunięcie uchybień. 

 (akta kontroli str. 1301-1313) 
PLW w Międzyrzeczu w związku z nieprawidłowościami: 

- w sierpniu 2018 r. powiadomił Komendę Powiatową Policji w Międzyrzeczu 
o prowadzeniu przez VET – ZOO Serwis Sp. z o.o. i przez Fundację „Daj Szansę – 
schroniska dla zwierząt” schroniska dla zwierząt w Nietoperku bez zarejestrowania 
działalności w PIW w Międzyrzeczu; z informacji uzyskanej od Prezesa Sądu 

                                                      
53 sygn.PRDs.223.2019 
54 18 kwietnia 2018 r. i 28 lutego 2019 r. 
55 dnia 29 maja 2017 r., 6 grudnia 2017 r., 29 maja 2018 r., 13 grudnia 2018 r. oraz 15 maja 2019 r.  
56 dnia 20 stycznia 2017 r. (Urząd Gminy Szydłowo), 13 września 2017 r. (Urząd Miejski w Łabiszynie), 23 maja 2017 r. (Urząd 
Gminy w Mieleszynie), 23 maja 2017 r. (Urząd Miasta i Gminy Skoki), 2 lipca 2018 r. (Urząd Miejski w Wyrzysku), 26 lutego 
2019 r. (Urząd Miejski w Łabiszynie), 26 lutego 2019 r. (Urząd Miasta Czarnków)  
57 z tego w książce kontroli odnotowane zostały dwie kontrole 
58 przeprowadzonej 20 lipca 2018 r. 
59 z tego w książce kontroli odnotowane zostały cztery kontrole 
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Rejonowego w Międzyrzeczu wynika, iż na dzień 25 czerwca 2019 r. postępowanie 
w tej sprawie zostało nieprawomocnie zakończone, 

- w marcu 2019 r. zawiadomił Komendę Powiatową Policji w Międzyrzeczu 
o popełnieniu wykroczeń i przestępstwa przeciwko zwierzętom domowym 
polegającego na narażaniu ich na dodatkowy stres i cierpienia wskutek 
transportowania chorych zwierząt do innego schroniska. Z informacji uzyskanej od 
Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu wynika, iż na dzień 25 czerwca 
2019 r. postępowanie pozostaje w toku.  

(akta kontroli str. 1301-1313, 1447-1448, 1471-1491, 1552-1556)  

2.3.4 Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych, wszyscy 
pracownicy zatrudnieni w Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski, a następnie 
w Fundacji, do obsługi zwierząt w schroniskach w Jędrzejewie, Sułaszewie, 
Nietoperku i Chodzieży60, zostali przeszkoleni w zakresie opieki nad zwierzętami 
i pielęgnacji zwierząt. Szkolenie przeprowadził lek. wet. Zenon Jażdżewski. 
Pielęgniarze pracowali od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 16.00.  

(akta kontroli str. 240-247, 809, 844-847, 1235, 1237-1238, 1282-1290, 1593-1622, 
1860) 

3. Ewidencja zwierząt 

3.1. Rejestr zwierząt, o którym mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie wymagań 
weterynaryjnych prowadzono dla wszystkich objętych kontrolą obiektów 
prowadzonych przez Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski (a także fundacje 
z nim powiązane) w formie elektronicznej w schronisku w Jędrzejewie. W programie 
komputerowym61 zapisywano między innymi: opis zwierzęcia (gatunek, wiek, płeć), 
oznakowanie (numer tatuażu - w kolumnie imię, numer chipa - w kolumnie lndexer), 
datę przyjęcia do schroniska, aktualne miejsce pobytu, informacje o kwarantannie, 
datę i przyczynę śmierci (w przypadku zwierząt padłych), adnotacje o adopcji oraz 
zdjęcie zwierzęcia. System umożliwiał wyszukiwanie zwierząt.  
Program ten był połączony z programem komputerowym Vet. System Vet62  
służącym do ewidencji wszystkich zabiegów weterynaryjnych wykonywanych 
udzielanych zwierzętom. W programie tym zawarte były między innymi: informacje 
o przeprowadzonych szczepieniach ochronnych, odrobaczaniu, odpchleniu, 
kastracji/sterylizacji, indeksowaniu (chipowaniu) oraz informacja o osobie, która 
przeprowadzała zabieg. Pracownik schroniska w Jędrzejewie wyjaśnił, że raz 
w miesiącu wprowadza się dane o szczepieniach przeciw wściekliźnie ze schronisk: 
Margonin i Choszczno na podstawie dokumentacji szczepień dla danego 
schroniska. Dane o pozostałych zabiegach wykonywanych na terenie schroniska 
Jędrzejewo były wprowadzane z chwilą ich wykonania na podstawie wpisu 
w kartotece. 

(akta kontroli str. 1155-1161, 1557-1592) 
3.2 W schronisku w Sułaszewie i Nietoperku nie wystąpiły przypadki eutanazji 
zwierząt (wiąże się to ze sposobem zorganizowania przedsiębiorcy polegającym na 
przemieszczaniu chorych zwierząt do schroniska w Jędrzejewie). Według rejestru 
w schronisku w Jędrzejewie uśpiono w 2017 r. 19,  w 2018 r.- 17 psów, a w 2019 
(do 31 maja)– nie wykonano żadnego uśpienia psa. W schronisku w Jędrzejewie, 
z przyczyn naturalnych, w 2017 r. odnotowano 109 upadków. W 2018 r. odnotowano 
87 takich zdarzeń. Natomiast według stanu na 2019 r. odnotowano 19 upadków 
naturalnych. NIK zwraca uwagę na dużą liczbę upadków zwierząt w Jędrzejewie 

                                                      
60 odpowiednio: 9, 4, 7 i 1 
61 Inspektor.Net v3.50.0.3. 
62 wersja 3.5.5.1 
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w latach 2017-2018. Jak wynika z ustaleń kontroli wiąże się to z praktyką 
koncentrowania zwierząt starych, słabych i chorych w schronisku w Jędrzejewie.  

(akta kontroli str. 312, 808-809, 849-851, 1282-1290, 1557-1592) 

4. Koszty utrzymania schronisk 

4.1. Koszty  poniesione przez Vet-Zoo Serwis w latach 2017-2019 (do końca maja) 
na utrzymanie schroniska w Jędrzejewie wyniosły odpowiednio: 606.005,96 zł, 
684.422,54 zł i 249.445,51 zł.63 Dzienny koszt utrzymania jednego zwierzęcia 
w schronisku64 w Jędrzejewie, wynosił 5,32 zł w 2017 r., 5,48 zł w 2018 r. oraz 2,76 
zł na dzień 31 maja 2019 r.  

(akta kontroli str. 343) 

4.2. Koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku w Sułaszewie wyniosły: 
194.066,40 zł, w 2018 r. –  175.585,80 zł, w 2019 r. (do 31 maja) – 73.611,23. 
Średni dzienny koszt utrzymania schroniska w poszczególnych latach wynosił 
zatem: 531,69 zł, 481,06 zł oraz 487,49 zł. Przeciętna liczba zwierząt 
przebywających w schronisku w latach 2017-2019 wynosiła 110, zatem średni 
dzienny koszt utrzymania zwierzęcia wynosił odpowiednio: 4,83 zł, 4,37 zł i 4,43 zł.  

(akta kontroli str.808, 1002) 

4.3. Koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku w Nietoperku wyniosły 
w 2017 r. – 235.885,10 zł, w 2018 r. – 322.222,00 zł, w 2019 r. – 95.260,38 zł. 
Średni dzienny koszt utrzymania schroniska w poszczególnych latach wynosił 
zatem: 646,26 zł, 882,80 zł oraz 635,07 zł. Przeciętna liczba zwierząt 
przebywających w schronisku w latach 2017-2018 wynosiła 129, w 2019 – 8265 
zatem średni dzienny koszt utrzymania zwierzęcia wynosił odpowiednio: 5,01 zł, 
6,84 zł, 7,74 zł.  

 (akta kontroli str.1858-1859, 1861-1863, 2243-2252, 2260-2268) 

5. Działania adopcyjne   

Działania adopcyjne były prowadzone za pomocą strony internetowej.66 Adopcje 
były dokumentowane, a nowy opiekun podpisywał umowę adopcyjną, która zwierała 
m.in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz zobowiązanie, dotyczące 
zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków. W okresie od 1 stycznia 2017 r. 
do 31 maja 2019 r. w schronisku w Jędrzejewie, Sułaszewie i Nietoperku 
przeprowadzono odpowiednio 734, 94 i 216 adopcji psów. We wszystkich 
skontrolowanych przypadkach67 nowi opiekunowie potwierdzili fakt adopcji. Nowi 
opiekunowie wpłacali dobrowolne darowizny na rzecz Fundacji Daj Szansę. 
W czasie kontroli NIK nie stwierdzono ograniczeń w dostępie dla wolontariuszy do 
schronisk w Jędrzejewie, Sułaszewie, Nietoperku i Chodzieży. 

(akta kontroli str. 333, 969-1001, 1669-1857, 1859, 1861-1863, 1864, 1915, 2236-
2238)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W niżej wymienionych okresach czasu Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon 
Jażdżewski realizował powierzone mu zadania gmin w zakresie zapobiegania 

                                                      
63 bez podatku VAT  
64 koszty wyżywienia, wody, transportu, wynagrodzeń, zużycia materiałów i energii, usług obcych, ubezpieczeń społecznych, 
podatków i opłat obliczony dla liczby psów znajdujących się w schronisku na koniec ww. okresów 
65 w 2019 r. liczba zwierząt przyjętych wg stanu na 1 stycznia wynosiła: 148 szt. natomiast wg stanu na 31 maja: 17 szt. było to 
związane ze przewiezieniem zwierząt do innych schronisk 
66 www.wetserwis.com.pl, www.schroniska-dajszanse.pl 
67 ustalono na próbie 5 umów, co stanowi 10% adoptowanych zwierząt w Jędrzejewie, 14 umów (15 %) Sułaszewie,  9 sztuk 
(4%) w Nietoperku  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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bezdomności i opieki nad zwierzętami bez wymaganych zezwoleń właściwych 
miejscowo jednostek samorządu terytorialnego oraz zgłoszeń do powiatowych 
lekarzy weterynarii. 
1.1. Bez wymaganych dyspozycją art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o utrzymaniu 
czystości przedsiębiorca prowadził działalność w następującym zakresie: 
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy: Wieleń w okresie od 
1 stycznia 2017 do 14 lutego 2017 r.; Piła od 1 stycznia 2017 r. do 6 listopada 
2017 r., Skwierzyna w latach 2017-2019 (do 31 maja); Chodzież przy ul. Młyńskiej 3 
w latach 2017-2018 oraz od 1 stycznia do 4 czerwca 2019 r. w ramach Konsorcjum; 
- schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nietoperku w okresie od 1 stycznia 2017 r. 
do 28 czerwca 2019 r. (zakończenie czynności kontrolnych NIK); Chodzieży przy 
ul. Młyńskiej 3, w okresie od 1 stycznia 2017 r. 28 czerwca 2019 r.; 
- grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 
6 listopada 2017 r.; w tym okresie firma Vet-Zoo Serwis wykonała kremację 169 
sztuk zwierząt o wartości 75.278,02 zł (łącznie z kosztem zakupu urny) oraz 93 
pochówki zwierząt o wartości 46.286,06 zł (łącznie z kosztem obramowania 
i kartonowej trumienki). 
1.2 Bez wymaganego dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1a pkt 1 ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt, weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, Zenon 
Jażdżewski prowadził działalność nadzorowaną w niżej wymienionym zakresie: 
- schronisko dla zwierząt w Chodzieży przy ul. Młyńskiej 3 od 6 lipca 2016 r. do 
6 czerwca 2019 r. oraz w Nietoperku od 9 czerwca 2015 r.68 do dnia 8 października 
2018 r. 
- produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych tj. 
grzebowiska zwłok zwierzęcych od 12 września 2011 r.69 oraz spalarni produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego70 w Pile przy ul. Na Leszkowie 8 w od 2015 r.; 
PLW w Pile decyzje o nadaniu numerów weterynaryjnych wydał dopiero 26 kwietnia 
2017 r.  
Na podstawie art. 6 ust. 1a pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt w związku 
z art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (WE) nr 1069/2009, z dnia 
21 Października 2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 
i uchylającego rozporządzenie WE nr 1774/200271, podjęcie działalności 
nadzorowanej w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub 
produktów pochodnych jest dozwolone po zatwierdzeniu przedsiębiorstwa lub 
zakładu przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

Zenon Jażdżewski wyjaśnił, że nieznajomość przepisów w sprawie wymaganego 
zezwolenia na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części 
spowodowała, że firma Vet-Zoo Serwis z opóźnieniem wystąpiła o zezwolenia. 
Stwierdził, że wydawało mu się, iż odpisanie umowy z gminą w zakresie ochrony 
bezdomnych zwierząt na terenie gminy jest jednocześnie zgodą na wykonywanie 
takiej działalności. Jego zdaniem, stając do przetargu lub składając ofertę powinien 
otrzymać informację o wymaganym zezwoleniu. Ponadto stwierdził, że nie miał 
wiedzy, iż takie zezwolenia są potrzebne. W sprawie obiektów w Nietoperku oraz 
Chodzieży stwierdził, że miejsce to funkcjonowało jako punkt adopcyjny oraz punkt 
przetrzymań dla schroniska w Jędrzejewie. 
NIK wskazuje, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien znać 
przepisy dotyczące warunków wykonywania tej działalności. Przystępując do 
przetargu lub składując ofertę przedsiębiorca powinien znać warunki postępowań 

                                                      
68 data odnotowania pierwszego przyjęcia psa w ewidencji prowadzonej w obiekcie w Nietoperku 
69 przedsiębiorca wniosek złożył 29 marca 2017 r. 
70 przedsiębiorca wniosek złożył dopiero 20 kwietnia 2017 r. 
71 Dz. U. EU L nr 300/1 z 14 listopada 2009 r., rozporządzenie UE nr 1069/2009  
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tym bardziej, że jednostki samorządu terytorialnego podają je do publicznej 
wiadomości. Ponadto przepisy prawa nie przewidują funkcjonowania takich miejsc 
jak punkty adopcyjne, z kolei miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt, 
o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt72 służą jedynie do krótkotrwałego przetrzymywania 
odłowionych zwierząt w celu umożliwienia właścicielom ich niezwłocznego 
odszukania przed przewiezieniem do schroniska (w przedmiotowej sytuacji, 
zwierzęta trafiały tam ze schronisk i przebywały bezterminowo). Z ustaleń kontroli 
wynika, że w miejscach tych przebywały psy których utrzymanie było opłacane 
przez gminy. W związku z tym miejsca te powinny spełniać wszystkie wymagania 
dotyczące schronisk dla bezdomnych zwierząt73.  

(akta kontroli str. 32-34, 584-585, 1301-1532, 1552-1554, 1538-1541, 2043-2045, 
2048-2049, 2173-2193, 2186-2190, 2225-2226, 2309-2310)  

2. Schroniska w Pile74 oraz w Chodzieży nie spełniały wymagań określonych 
w § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych, dotyczącego 
zlokalizowania w miejscu oddalonym, co najmniej o 150 m od obiektów użyteczności 
publicznej oraz od zakładów należących do podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie usuwania ubocznych produktów zwierzęcych. Schronisko 
w Pile zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie grzebowiska i spalarni zwłok 
zwierzęcych. Zgodnie z rozp. Parlamentu Europejskiego nr 1069/2009, uboczne 
produkty pochodzenia zwierzęcego powstają między innymi przy usuwaniu zwierząt 
martwych i niezależnie od pochodzenia stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi, 
zwierząt i środowiska.  

Z kolei, schronisko w Chodzieży znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynków użyteczności publicznej75 takich jak biura jednostki budżetowej 
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież wraz punktem przyjmowania 
interesantów oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. (siedziba spółki, 
w której prowadzona jest sprzedaż biletów okresowych, warsztat mechaniczny, 
serwis ogumienia, postój autobusów), Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (miejsce, do którego mieszkańcy miasta Chodzieży mogą w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez siebie 
selektywnie zebrane odpady komunalne). 

Burmistrz Miasta Chodzieży, w czasie kontroli NIK, dnia 6 czerwca 2019 r. 
wypowiedział firmie Vet-Zoo Serwis umowę dzierżawy ze skutkiem 
natychmiastowym, podając przy tym jako powód to, że działalność prowadzona na 
działce przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży nie spełnia wymogów zawartych w ww. 
rozporządzeniu.  

(akta kontroli str.391-0398, 742-765, 2058-2080, 2311-2320) 

3. Niezgodnie z zaleceniami producenta oraz z charakterystyką weterynaryjnego 
produktu leczniczego w gabinecie weterynaryjnym w Trzciance w szafie z lekami 
przechowywano pięć leków, między innymi o działaniu przeciwwymiotnym, 
rozkurczowym, stosowane w zaburzenia pracy serca i niewydolność układu 
krążenia76, których termin przydatności do użycia upłynął. W gabinecie 
weterynaryjnym znajdowały się także inne produkty, których termin ważności 

                                                      
72 Dz. U. z 2018 r. poz. 753 
73 Por. wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. II OSK 3227/17 LEX el. 2523700 
74 prowadzane przez podmiot kontrolowany do 31 grudnia 2018 r. 
75 w rozumieniu z art. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 
76 Metoclopramidum termin ważności luty 2019 r.; Coffenal termin ważności kwiecień 2019 r.; No-Spa ampułki termin ważności 
czerwiec 2018 r.; Atropinum Sulfrucium WZFampułki termin ważności luty 2019 r. 
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upłynął. Między innymi preparat do okresowego czyszczenia analizatorów 
hematologicznych, odczynnik hematologiczny oraz odczynnik (barwnik 
analityczny).77 Ponadto  w magazynie środków dezynfekcyjnych znajdowały się 
przeterminowane produkty do dezynfekcji i odstraszania gryzoni.78 
Poza tym, przeterminowany antybiotyk oraz środek dezynfekcyjny79 znajdowały się 
w remontowanych pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania zabiegów 
leczniczych i chirurgicznych w schronisku w Jędrzejewie (wyniki oględzin schroniska 
z dnia 15 maja 2019 r., które aktualnie, na zlecenie przedsiębiorcy, jako realizatora 
zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest zarządzane przez 
Fundację). 
Lek. wet. Zenon Jażdżewski oświadczył, iż leki te nie są używane do leczenia 
zwierząt i zabrakła mu czasu aby je zutylizować. W sprawie pozostałych produktów 
chemicznych, przedsiębiorca stwierdził, że są to pozostałości po prowadzonym 
kiedyś sklepie i nie zostały zutylizowane przez niedopatrzenie.    

(akta kontroli str. 117-119, 1145-1154, 2186-2190) 

W opinii NIK, przechowywanie produktów leczniczych i środków dezynfekcyjnych 
nawet rok po upływie okresu ich ważności stwarzało ryzyko pomyłki personelu oraz 
zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt. NIK wskazuje, że na podstawie  
art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych80, lekarz weterynarii obowiązany jest wykonywać zawód 
ze szczególną starannością, w oparciu o zasady etyki i deontologii weterynaryjnej. 
 
4. Lek. wet. Zenon Jażdżewski nie zgłosił do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt prowadzonej przez RWILW zmiany w zakresie ustania stosunku pracy 
z jednym lekarzem weterynarii81 oraz nawiązania stosunku pracy z innym lekarzem 
weterynarii82. Ponadto w 2017 r. właściciel nie zgłosił do przedmiotowej ewidencji 
zatrudnienia pięciu techników weterynarii, a w 2019 r. nie zgłosił wykreślenia 
sześciu członków personelu pomocniczego.  
Zgłoszenie zmian w ewidencji prowadzonej przez izbę lekarsko-weterynaryjną na 
podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych 
dla zwierząt,83 było wymagane w terminie 30 dni od ich dokonania. 
Zenon Jażdżewski wyjaśnił, że nie uaktualnił wpisu do ewidencji zakładów 
leczniczych, z uwagi na bardzo dużą ilość pracy związanej z bieżącą działalnością 
gospodarczą. Ponadto dodał, że jednego z lekarzy zatrudnił na okres próbny, 
a ponieważ zrezygnował on z pracy, nie zgłosił go do ewidencji.  

(akta kontroli str. 177-199, 386) 

5. W umowach zawartych pomiędzy Burmistrzem Wielenia a Zenonem 
Jażdżewskim zawarto zapisy o informowaniu Gminy o miejscu przekazania 
adoptowanych zwierząt w formie specyfikacji do faktury. Zenon Jażdżewski nie 
przedkładał takich danych do Urzędu Gminy. Pracownik schroniska wyjaśnił, że było 
to wynikiem niedopatrzenia. 

(akta kontroli str. 148-254, 333) 

                                                      
77 Probe Cleanser V Stamar, termin ważności lipiec 2016 r; V-28 CFL LYSE 180mg/ml data ważności 31 maja 2017 r.; May-
Grunwald’s termin ważności luty 2019 r. 
78 Aldekol Des 03 data produkcji grudzień 2016 (okres ważności to dwa lata od daty produkcji), dwie litrowe butelki kwasu 
solnego termin ważności upłynął we wrześniu 2018 r. oraz przynęta na łasicowate terminami listopad 2016 oraz 15 kwietnia 
2019 r. 
79 krople do uszu Aurizon (termin ważności 28 marzec 2018 r.) oraz Jodyna (termin ważności styczeń 2019 r.) 
80 D.U. z 2019 r. poz. 1140 t.j. 
81 B.K. w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 listopada 2018 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. opóźnienie wynosiło 
183 dni 
82 M.B. w okresie od 15 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. opóźnienie wynosiło 
14 dni 
83 Dz. U. z 2019 r., poz. 24 
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6. W książkach leczenia zwierząt prowadzonych w schroniskach w Jędrzejewie 
i Pile w 2017 r. i 2019 r., lek. wet. Zenon Jażdżewski potwierdził podpisem i imienną 
pieczątką wszystkie zabiegi profilaktyczne i lecznicze. Z ustaleń kontroli wynika 
jednak, że części z nich osobiście nie wykonał. 

Przy poszczególnych wpisach w tym dotyczących szczepień przeciw wściekliźnie 
i niektórych zabiegach chirurgicznych odnotowane zostały inicjały, co najmniej 
czterech techników oraz jednego innego lekarza weterynarii. Lek. wet. Zenon 
Jażdżewski wyjaśnił, że zatrudnieni przez niego lekarze weterynarii wykonywali 
zabiegi lecznicze i profilaktyczne, jednak to on zatwierdzał je swoim podpisem, tym 
samym zdejmując z pracowników odpowiedzialność, ponieważ pracownicy bali się 
takiej odpowiedzialności. Dalej podał, że lekarz wykonywał zabiegi kastracji albo 
sterylizacji a technicy kontynuowali leczenie według jego zaleceń, wykonywali także 
szczepienia i odrobaczania. Szczepienia, odrobaczenia i kontynuację leczenia 
prowadzili technicy na jego polecenie. Oświadczył także, iż ponosi 
odpowiedzialność za wszystkie zabiegi i każde leczone zwierzę. NIK wskazuje, że 
zgodnie z § 1, § 3 ust. 3  w związku z § 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej84, lekarz dokonujący wpisu w książce leczenia 
zwierząt potwierdza podpisem i pieczęcią dane dotyczące między innymi 
rozpoznania, zastosowanych produktów leczniczych z uwzględnieniem: nazwy 
produktu leczniczego, ilości i dawkowania zastosowanego produktu leczniczego.  

 (akta kontroli str. 1984-198, 255-265, 1266-1277, 1294-1300, 2183-2185, 2321-
2441) 

Przytoczone wyżej wyjaśnienia i ustalenia wskazują na to, że czynności z zakresu 
usług weterynaryjnych mogły być wykonywane z przekroczeniem zakresu 
uprawnień przez techników weterynarii, określonych w art. 3 ustawy o zakładach 
leczniczych dla zwierząt i art. 56 ust 3 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 
(szczepienia przeciwko wściekliźnie, niektóre zabiegi chirurgiczne). 

7. W czterech zidentyfikowanych w trakcie kontroli NIK przypadkach85 szczepienie 
psów przeciw wściekliźnie wykonano po upływie więcej niż roku od poprzedniego 
szczepienia. Lek. wet. Zenon Jażdżewski wyjaśnił, że psy w schroniskach były 
szczepione raz w miesiącu, dlatego mogło się zdarzyć, że minął termin szczepienia. 
Ponadto stwierdził, że opiekun psów nie zgłosił potrzeby szczepienia psów 
przebywających pod opieką Fundacji.  

(akta kontroli str. 391-398, 1223, 1686-1688, 1803-1806, 2183-2185, 2186-2190,) 

8. Podmiot Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski nie został wpisany do 
rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach86. Właściciel wyjaśnił, że firma Vet-Zoo 
Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski prowadziła działalność, która na podstawie 
art. 2 pkt 6 lit a), b), c), pkt 8, pkt 9. oraz 10 ustawy o odpadach nie wymagała 
przedmiotowej rejestracji. Zdaniem NIK, o ile przepisów ustawy o odpadach nie 
stosuje się w przedmiotowym przypadku do takich odpadów jak: biomasa w postaci 
odchodów podlegających przepisom rozporządzenia UE nr 1069/2009, słomy, 
innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących 
z produkcji rolniczej lub leśnej, ścieków, produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem UE nr 
1069/2009, zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój 
i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1069/2009, to jednak 

                                                      
84 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. z 2011 r. 
poz. 1347) 
85 dwóch w Nietoperku oraz dwóch w Chodzieży   
86 Dz. U. z 2019 poz. 701 



 

18 

rejestracji podlega przedsiębiorca gospodarujący innymi odpadami. W ramach 
swojej działalności przedsiębiorca wytwarza między innymi odpady o następujących 
kodach: 160380 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 
spożycia, 170203 – tworzywa sztuczne, 180201- narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 
oraz ich resztki, 180202 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału 
genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 
do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt, 180205 – chemikalia. W tym 
odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,180206 – chemikalia, 
w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180205, 200101 – papier 
i tektura, 200108 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 200201 – odpady 
ulegające biodegradacji, 200399 – odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach.  NIK wskazuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2, 3 i 32 ustawy 
o odpadach, przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność 
powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów). 

(akta kontroli str. 2183-2185) 

9. Wyniki oględzin wykonanych w toku kontroli NIK w prowadzonych przez 
przedsiębiorcę lub na jego zlecenie przez Fundację schroniskach w Jędrzejewie, 
Sułaszewie, Nietoperku i Chodzieży wykazały, że nie spełniały one wymagań 
dotyczących infrastruktury i wyposażenia, określonych w: 

a) rozporządzeniu w sprawie wymagań weterynaryjnych dotyczących:  

- ogrodzenia terenu, określonych w § 1 ust. 2: schronisko w Jędrzejewie od strony 
lasu ogrodzono siatką metalową bez podmurówki, w jednym miejscu stwierdzono  
podkop; pracownik schroniska wyjaśnił, że niezabezpieczenie ogrodzenia na 
wybiegu zostało zgłoszone pracownikowi gospodarczemu, którego nie było jednak 
w pracy; 

- pomieszczeń do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych oraz 
przechowywania weterynaryjnych produktów leczniczych, o których mowa w § 2 ust. 
1 pkt 1 i 4: w Jędrzejewie pomieszczenia w czasie oględzin były remontowane, 
a w schroniskach w Nietoperku i Chodzieży nie wyodrębniono takich pomieszczeń, 
zaś w Sułaszewie wielokrotnie zmieniano przeznaczenie pomieszczenia - według 
wyjaśnień pracownika schroniska, w związku z niewykonywaniem zabiegów na 
miejscu, pracownicy wykorzystywali pomieszczenie do celów socjalnych. Zenon 
Jażdżewski oświadczył, że w nagłych przypadkach zachorowania zwierząt 
z Sułaszewa lub Nietoperka lub konieczności interwencji chirurgicznej, firma Vet-
Zoo Serwis korzystała z lokalnych lecznic dla zwierząt lub zwierzęta przewożono do 
Trzcianki albo Jędrzejewa. W sprawie pomieszczeń w Jędrzejewie, Zenon 
Jażdżewski wyjaśnił, że w momencie oględzin trwał tam remont i panował bałagan;  

- pomieszczeń do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, 
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2: w Chodzieży i Sułaszewie nie było takich 
pomieszczeń; w Schronisku w Jędrzejewie, w jednym z boksów w sektorze 
przeznaczonym na kwarantannę umieszczono psa, którego obserwowano 
w kierunku wścieklizny; 

- pomieszczeń przeznaczonych do utrzymania samic z oseskami (§ 2  ust. 1 pkt 3) 
w Jędrzejewie i Sułaszewie. W czasie oględzin poinformowano, że w schroniskach 
nie przebywały aktualnie takie zwierzęta;  

- pomieszczeń przeznaczonych na kwarantannę  w Chodzieży (§ 2 ust. 2 pkt 1). 
Zenon Jażdżewski poinformował, że miejsce to było traktowane jako punkt 
przetrzymań zwierząt na potrzeby schroniska. NIK wskazuje, że do tego punktu 
bezterminowo trafiały zwierzęta pochodzące ze schronisk, a nie bezpośrednio po 
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odłowieniu, co jest sprzeczne z zasadami funkcjonowania tego typu punktów. 
Wszystkie miejsca stałego pobytu bezdomnych zwierząt powinny spełniać 
wymagania dotyczące schronisk dla zwierząt; 

- pomieszczeń przeznaczonych do wydawania zwierząt ze schronisk (§ 2 ust. 2 pkt 
2), których nie wyodrębniono w schroniskach w Nietoperku, Chodzieży, 
a w Jędrzejewie, według informacji pracowników, służył do tego przedsionek 
pomieszczeń biurowych; 

- wykonania boksów w sposób określony w § 4 ust. 2 pkt 2, tj. uniemożliwiający 
ucieczkę zwierząt: w czasie oględzin schroniska w Jędrzejewie dwa psy wydostały 
się poza boksy a inne podejmowały taką próbę wystawiając głowę na zewnątrz 
klatki. Zenon Jażdżewski wyjaśnił, że właśnie trwał remont kojców i dlatego nie 
wszystkie były wystarczająco zabezpieczone;  

- wybiegów w Jędrzejewie, które nie pozwalały na bezpieczną realizację zachowań 
właściwych dla przebywających na nich gatunków zwierząt (§ 5): na jednym 
z wybiegów znajdowała się łapka na gryzonie a w niej trutka na szczury87 oraz 
zerwany przewód nieczynnego elektrycznego pastucha, na innym wybiegu 
znajdowały się niebezpieczne elementy takie jak: gruz, sterta blachy falistej i resztki 
płyt z eternitu zakończone ostrymi krawędziami, metalowa siatka zwinięta w rulon. 
Pracownik schroniska został poinformowany o potencjalnym zagrożeniu zranienia 
się przez psy. Ponadto w opinii biegłego psy w Jędrzejewie nie były wypuszczane 
na wybiegi, na których nie było śladów użytkowania (255 psów) takich jak odchody, 
wydeptana trawa. W dniu oględzin wszystkie duże wybiegi były porośnięte wysoką 
trawą. Zenon Jażdżewski wyjaśnił, że różne materiały były składowane na 
wybiegach z uwagi na toczący się remont, a psom był udostępniany inny mniejszy 
wybieg. Dodał, że ustawodawca nie określa wielkości wybiegów. W sprawie trutki na 
gryzonie stwierdził, że psy przebywają na wybiegach w towarzystwie opiekuna, który 
reaguje na zachowania zwierząt. W trakcie oględzin nie stwierdzono, aby na terenie 
schroniska znajdowały się inne mniejsze wybiegi.   

b) § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla 
gabinetów weterynaryjnych88: schronisko w Jędrzejewie wyposażono w sterylizator 
typu SP-65G. W ocenie biegłego nie nadawał się on do sterylizowania narzędzi 
przeznaczonych do wykonywania zabiegów chirurgicznych a sprzęt był w złym 
stanie technicznym;   

c) art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt: w Jędrzejewie żadne boksy nie miały 
zadaszenia chroniącego zwierzęta przed zimnem, upałem i opadami 
atmosferycznymi, a budy miały nieszczelne dachy. Zenon Jażdżewski wyjaśnił, że 
wykonanie projektu zadaszenia boksów zostało zlecone projektantowi, 
a tymczasowo, kojce zabezpieczono brezentem i siatką. 
 
Ponadto pomieszczania nie posiadały trwałego oznakowania. Dotyczyło to: 
- w Jędrzejewie: pomieszczeń przeznaczonych dla samic z oseskami, młodych 
oddzielonych od matek oraz przeznaczonych na kwarantannę, o którym mowa  
w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wymagań 
weterynaryjnych;  
- w Nietoperku: przeznaczeń przeznaczonych do izolowania zwierząt chorych lub 
podejrzanych o chorobę; utrzymania zwierząt zdrowych; przechowywania karmy 
i środków dezynfekcyjnych; prac administracyjno-biurowych i przechowywania 
dokumentacji; do celów socjalnych; boksów przeznaczonych na kwarantannę; 

                                                      
87 wynik z dnia 18 czerwca 2019 r. badania toksykologicznego wykonane przez Katedrę i Zakład Medycyny Sadowej 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
88 Dz.U. z 2004 r., Nr 194 poz. 1990 
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zapewniających separację zwierząt agresywnych oraz pomieszczenia do 
wydawania zwierząt ze schroniska (o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 do 8 oraz 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych). W toku kontroli 
przedsiębiorca wyjaśnił, że pomieszczenia zostały już właściwie oznakowane. 

(akta kontroli str. 387-398, 117-154, 788-791, 1004-1077, 1175-1226, 1282-1290, 
1310-1311, 1354-1444, 1623-1668, 2186-2190) 

10. Pomieszczenia przeznaczone do wykonywania zabiegów leczniczych 
i chirurgicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
warunków weterynaryjnych, w schroniskach w Jędrzejewie i Pile nie zostały 
zarejestrowane w ewidencji zakładów leczniczych, o której mowa w art. 16 ustawy 
o zakładach leczniczych dla zwierząt. Zdaniem Zenona Jażdżewskiego, 
rozporządzenie w prawie wymagań weterynaryjnych nie wymaga rejestracji tego 
rodzaju pomieszczeń. Wskazał on, że w Wielkopolskiej Izbie Lekarsko 
Weterynaryjnej w Poznaniu jest zarejestrowany gabinet weterynaryjny w Trzciance, 
co zezwala mu na wykonywanie usługi weterynaryjnej jako lekarz weterynarii 
w schroniskach i korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania 
zabiegów leczniczych i weterynaryjnych. NIK wskazuje, że obiekty w Jędrzejewie 
i Pile, w okresie zarządzania nimi przez przedsiębiorcę lub podmioty z nim 
powiązane, nie były ujawnione w ewidencji WILW, zaś z ustaleń kontroli wynika, że 
faktycznie były tam systematycznie realizowane zabiegi weterynaryjne, w tym 
z zakresu chirurgii miękkiej. Obiekt w Jędrzejewie został wyposażony m.in. w sprzęt 
do wykonywania zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu ogólnym, o którym mowa 
w § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wymagań dla gabinetów 
weterynaryjnych tj. w sprzęt do dożylnego podawania leków i źródło światła 
bezcieniowego. Sytuacja ta powoduje praktyczne wyłączenie tych obiektów spod 
nadzoru sprawowanego przez właściwą radę lekarsko-weterynaryjną. 

(akta kontroli str.  177-199, 2123-2185) 

11. Niezgodnie z zawartymi umowami, Zenon Jażdżewski nie poinformował 
o przekazaniu z dniem 1 kwietnia 2019 r. Fundacji Zawsze Razem realizacji zadań 
dotyczących wyłapywania, przyjmowania i utrzymania bezdomnych zwierząt 
zleconych przez gminy Wieleń, Margonin i Skwierzyna  (zmiany te nie zostały 
również potwierdzone stosownymi aneksami do zawartych umów)89.  Ponadto, 
przedsiębiorca powierzył te zadania podmiotowi, który nie posiadał stosownych 
zezwoleń organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego na realizację 
zadań z zakresu prowadzenia schronisk i wyłapywania zwierząt. Zenon Jażdżewski 
wyjaśnił, że nie wiedział, iż musi poinformować gminy o tym, że aktualnie to 
Fundacja Zawsze Razem wykonuje zadania w zakresie wyłapywania zwierząt.  

(akta kontroli str. 333, 737-324, 1107-1109, 2225-2226, 2245-2261) 

12. Z ustaleń kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą, psy z terenu gmin, na 
obszarze których zostały one odłowione były transportowane do schronisk 
znajdujących się na obszarze innych jednostek samorządu terytorialnego 
(i utrzymywane tam bezterminowo). Zgodnie z przywołanym wcześniej 
stanowiskiem NSA, wyrażonym w wyroku z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie o sygn. 
II OSK 2136/1390, które NIK podziela, przyjmowanie do schroniska zwierząt 
wyłapywanych poza granicami gminy nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa (art. 9 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 
Stosowana przez przedsiębiorcę praktyka umieszczania w schroniskach 
prowadzonych przez niego lub przez podmioty z nim powiązane, zwierząt 

                                                      
89 powiadomiony o tym fakcie Urząd Miejski w Chodzieży w dniu 24 kwietnia 2019 r. 
90 Opubl. w: LEX 1753568 
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pochodzących z terenu innych gmin jest więc, co do zasady91, nieprawidłowa. 
Konsekwentnie, za nieprawidłowe należy uznać również przemieszczanie 
odłowionych zwierząt z terenu danej gminy, na obszar innej gminy. Opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi jest bowiem zadaniem własnym gminy, na terenie której 
zwierzę zostało odłowione. 

          (akta kontroli str. 880-968, 2098-2110, 2115-2125, 
2272-2274, 2272-2274) 

13. Przedsiębiorca, w    na terenie zarządzanego przez siebie schroniska w Pile 
oraz na sąsiadującej z nim nieruchomości nielegalnie wybudował 81 kojców dla 
psów o wartości 143.467,20 zł i dokonał nielegalnej rozbudowy budynku 
gospodarczego na terenie grzebowiska zwłok zwierzęcych o wartości 41.246,82 zł. 
Działanie to nastąpiło z naruszeniem przepisów o pozwoleniu na budowę 
określonych w art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane92.  

(akta kontroli str. 2279-2308) 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 
 
1. Prowadzenie działalności nadzorowanej w oparciu o zezwolenia właściwych 

miejscowo jednostek samorządu terytorialnego oraz wpis do ewidencji 
prowadzonej przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. 

2. Przechowywanie produktów leczniczych zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. Aktualizowanie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych w zakresie lekarzy 
i techników weterynarii. 

4. Zapewnienie prowadzenia dokumentacji leczenia przez lekarza weterynarii 
wykonującego zabiegi zwierzętom.  

5. Zapewnienie świadczenia usług weterynaryjnych wyłącznie przez osoby do tego 
uprawnione. 

6. Zgłoszenie do rejestru podmiotów wytwarzających odpady. 

7. Zapewnienie spełniania przez schroniska, w których realizowane są zadania 
zlecone przez gminy z zakresu opieki nad zwierzętami, wymagań określonych 
w przepisach prawa dotyczących infrastruktury. 

8. Zgłoszenie pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zabiegów leczniczych 
i chirurgicznych w ewidencji zakładów leczniczych. 

9. Świadczenie usług w zakresie wyłapywania i prowadzenia schronisk zgodnie 
z zawartymi umowami z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 
informowanie o przekazaniu realizacji tych zadań gminy podwykonawcy.    

10. Zaniechanie niezgodnej z obowiązującymi przepisami praktyki przemieszczania 
zwierząt odłowionych na obszarze danej gminy do schronisk znajdujących się na 
obszarze innych jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

                                                      
91 wyjątek stanowi realizacja przez te gminy działań wspólnie, w formach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1999 r. 
o samorządzie gminnym –Dz. U. z 2019 r. poz. 506 (rozdział 7)  
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, 1 sierpnia 2019 r.  

 

 

 

 

Kontrolerzy 

Klaudia Dziamska 

specjalista kontroli państwowej 

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

podpis 

 

Maciej Andrzejewski 

starszy inspektor kontroli państwowej  

 

........................................................ 
podpis 

Maciej Kowalski 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 
podpis 

Piotr Iwański 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 
podpis 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

z up. Dyrektora 

Grzegorz Malesiński 

p.o. Wicedyrektor 

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

podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


