
RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ZA ROK 2016

Dane identyfikacyjne podmiotu

Weterynaryjny Numer 
Identyfikacyjny 2001 34 02

AdAdres schroniska Żarnowo  Pierwsze  9A     16-300 Augustów 

Kierownik schroniska Marta  Chmielewska

Data(y) wizytacji
25.02.2016 , 09.03.2016 , 11.05.2016 , 14.06.2016 
22.06.2016 , 24.08.2016 , 26.10.2016 , 15.12.2016

Wizytujący
Imię i nazwisko/Instytucja

Starszy  Inspektor  Weterynaryjny  ds. higieny  
materiału biologicznego i  ochrony  zwierząt  
Sławomir  Pszczoła                                       
Powiatowy   Inspektorat   Weterynarii                      
w  Augustowie

Właściciel schroniska
Zarządzający schroniskiem Marta   Chmielewska

Finansowanie schroniska*

Gmina  Augustów , Gmina  Grajewo , Gmina 
Supraśl , Gmina Łomża , Gmina  Dąbrowa  
Białostocka , Gmina  Nowy  Dwór , Gmina 
Nowinka  , Miasto  Augustów , Gmina  Jedwabne  , 
Gmina  Nowogród , Miasto  Bielsk Podlaski

Data wpisu do rejestru PLW 02.10.2014

*należy wykazać wszystkie gminy, z którymi podmiot podpisał umowy

Dane zbiorcze

PSY KOTY
1. Liczba zwierząt na koniec 2015r. 182 0
2. Liczba boksów 177 0
3. Średnia liczba zwierząt w boksie 2 0
4. Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało 
przewidziane schronisko 
(zdaniem kontrolującego)

430 0

5. Liczba zwierząt przyjętych w 2016 r. 628 0
6. Liczba zwierząt na koniec 2016 r. 310 0
7. Liczba zwierząt adoptowanych w 2016 r. 465 0
8. Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2016 r. 8 0
9. Liczba zwierząt padłych w 2016 r. 24 0
10. Liczba zwierząt zbiegłych w 2016 r. 3 0
11. Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2016 r. 437 0
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ZA ROK 2016
12. Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko 
wściekliźnie w 2016 r.

719 0

_______________________
Rubryki (1+5) – (7+8+9+10) = 6

III. Szczegółowe wymagania weterynaryjne /psy, koty/

1. Wyodrębnione pomieszczenia: PSY KOTY
do kwarantanny  tak*  nie* tak nie
do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o 
chorobę

tak nie tak nie

dla zwierząt agresywnych tak nie tak nie
dla zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samic i 
samców 

tak nie tak nie

dla samic z oseskami tak nie tak nie
dla szczeniąt/kociąt oddzielonych od matek tak nie tak nie
do przechowywania karmy tak nie tak nie
do przechowywania środków dezynfekcyjnych tak nie tak nie
o przechowywania produktów leczniczych 
weterynaryjnych i wyrobów medycznych 

tak nie tak nie

do wykonywania zabiegów leczniczych i 
chirurgicznych 

tak nie tak nie

2. W schronisku znajduje się piec do spalania zwłok
lub chłodnia do przechowywania zwłok

tak nie tak nie

3. Prowadzony jest wykaz zwierząt przebywających
w schronisku, zawierający opis zwierzęcia, dane 
dotyczące przyjęcia, kwarantanny, 
przeprowadzonych szczepień i zabiegów 
weterynaryjnych, opuszczenia schroniska lub 
śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny. 

tak nie tak nie

4. Jeżeli do żywienia zwierząt wykorzystywane są 
uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (uppz):

tak nie tak nie

uppz przechowywane są w odpowiednich 
warunkach 

tak nie tak nie

w schronisku przechowywana jest odpowiednia 
dokumentacja dotycząca uppz 

tak nie tak nie

*niepotrzebne skreślić
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Immunoprofilaktyka

Rodzaj szczepienia PSY Liczba
zaszczepionych

zwierząt
1. Nosówka tak* nie* 628
2. Parwowiroza tak* nie* 628
3. Zakaźne zapalenie wątroby (choroba 
Rubartha)

tak* nie* 628

4. Leptospiroza tak* nie* 0
5. Inne niż powyższe oraz inne niż przeciw 
wściekliźnie szczepienia

tak* nie* 0

*niepotrzebne skreślić

Rodzaj szczepienia KOTY Liczba
zaszczepionych

zwierząt
1. Panleukopenia tak* nie* 0
2. Kaliciwiroza tak* nie* 0
3. Herpeswiroza tak* nie* 0
4. Białaczka tak* nie* 0
5. Inne niż powyższe oraz inne niż przeciw 
wściekliźnie szczepienia

tak* nie* 0

*niepotrzebne skreślić
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ZA ROK 2016
Liczba przeprowadzonych kontroli i wydanych decyzji administracyjnych

1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Data kontroli Data wydania

decyzji lub
zaleceń

pokontrolnych

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie spełniania
przez podmiot wymagań weterynaryjnych dla

prowadzenia schronisk dla zwierząt, których dotyczy
wydana decyzja/zalecenia 

Data/y
przeprowadzonej

kontroli
sprawdzającej

Czy stwierdzono
usunięcie
uchybień
(tak/nie)*

1. 25.02.2016 Kontrola  doraźna  schroniska  w   związku  z pismem   
Najwyższej Izby Kontroli Delegatury  w  Białymstoku

2. 09.03.2016 Kontrola  dorażna  schroniska  w  związku  z pismem 
Podlaskiego  Wojewódzkiego  Lekarza Weterynarii  w  
Białymstoku   Nr  WIW-Z.1331.2.2015 z dnia  7 marca  
2016 r. dotyczącego  udostępnienia  informacji  
publicznej

3. 11.05.2016 1/ Brak  wydzielonych  i oznakowanych pomieszczeń  do 
izolowania  zwierząt  chorych i podejrzanych o chorobę  
w  ilości  adekwatnej  do  ilości  zwierząt  w  schronisku
2/ Brak  pomieszczenia , kojca  do  separacji  zwierząt  
agresywnych  .
3/ Brak  księgi  leczenia  dostępnej  w  schronisku 
4/  Duża  ilość  przegród pomiędzy poszczególnymi 
boksami  gdzie przebywają  psy jest  częściowo lub 
całkowicie  zniszczona . Przegrody wykonane z cienkiej 
pilśniowej  płyty  która  jest  bardzo łatwa  do  
zniszczenia przez  zwierzęta
5/  Górne  zabezpieczenia  boksów  przed  ucieczką  
wykonane  z  cienkiej drucianej  siatki  która  jest  w  
wielu  miejscach  porozrywana  przez  psy  , co  stanowi  
zagrożenie  zdrowia  i  życia  przebywających tam  
zwierząt . Porwana  siatka  może  spowodować  
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zapętlenie  psa  i  doprowadzić do śmierci  zwierzęcia .
6/  Prowadzona  w  schronisku  dokumentacja  
prowadzona  jest  chaotycznie  i  jest  słabo  czytelna .
7/ Nieczytelne  dane dotyczące  kwarantanny  , szczepień 
i  zabiegów  profilaktycznych .
8/ Zwierzęta  wydawane  ze  schroniska  ze  słabo 
czytelnym  wypisem
9/  Brak   dat  śmierci  zwierząt
10/  Część psów  przebywających  w  schronisku  nie 
jest   zaszczepiona  przeciw  wściekliźnie

4. 14.06.2016 Kontrola   doraźna  w  związku   z  ustaleniem  nowego 
terminu  kontroli  schroniska  na  dzień  22.06.2016 r.  w  
związku  z  wniesionymi  uwagami  do  protokołu 
kontroli Nr 03/2016  z  11.05.2016

5. 22.06.2016 Kontrola  schroniska  w  związku z uwagami  
wniesionymi  przez  właścicielkę  do  protokołu  Nr 
03/2016  z  dnia  11.05.2016  Protokół  kontroli  Nr 
04/2016   z  dnia  22.06.2016 r.
1/  Górne  zabezpieczenia  boksów  przed  ucieczką  
wykonane  z  cienkiej drucianej  siatki  która  jest  w  
wielu  miejscach  porozrywana  przez  psy  , co  stanowi  
zagrożenie  zdrowia  i  życia  przebywających tam  
zwierząt . Porwana  siatka  może  spowodować  
zapętlenie  psa  i  doprowadzić do śmierci  zwierzęcia .
2/ Uszkodzona  płyta z  tworzywa pomiędzy kojcami .
3/ Kojce  do  przeprowadzania  14 dniowej  kwarantanny 
nie  są  prawidłowo  oznakowane  . Często  są  
wykorzystywane  do  przetrzymywania  zdrowych  psów  
schroniskowych  które  kwarantannę  już  odbyły
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6 24.08.2016 24.08.2016  kontrola

sprawdzająca  
zaleceń  
wynikających  z  
protokołu  kontroli  
Nr 04/2016 z  
22.06.2016

1/ Przegrody  
pomiędzy  boksami  
naprawiono               
2/ Poprawiono  
zabezpieczenia  
górne  kojców
3/ Kojce 
przeznaczone  na  
kwarantannę  
wykorzystywane  są 
wyłącznie  na  14  
dniową  
kwarantannę i są  
oznakowane

tak

7. 26.10.2016 1/ Brak  wydzielonych  i oznakowanych pomieszczeń  do 
izolowania  zwierząt  chorych i podejrzanych o chorobę  
w  ilości  adekwatnej  do  ilości  zwierząt  w  schronisku
2/ Brak  pomieszczenia , kojca  do  separacji  zwierząt  
agresywnych  .
Dodatkowe   uwagi  kontrolującego : 1/ stwierdzono 
nieodpowiednie  warunki  sanitarno-weterynaryjne 
pomieszczeń  socjalno-biurowych a  szczególnie  
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gabinetu  weterynaryjnego i pomieszczenia do 
przechowywania środków  dezynfekcyjnych . Ponadto  
stwierdza się  nieprzyjemną  woń  odór   będący  efektem 
braku  prawidłowej  skutecznej wentylacji pomieszczeń  -
budynku  (   hali ) gdzie przebywają psy . Brak  bramy 
wjazdowej  w  tylnej  części  schroniska (  brama  została 
zdjęta  do  poprawy  zawiasów ) 

8. 15.12.2016 15.12.2016  kontrola
sprawdzająca  
zaleceń  
wynikających  z  
protokołu  kontroli  
Nr 05/2016 z  
26.10.2016

1/ Przegrody  
pomiędzy  boksami  
naprawiono  poprzez
uzupełnienie 
brakujących  
przegród ale  użyto  
do  tego materiału 
wątpliwej  jakości     
2/ Poprawiono  
zabezpieczenia  
górne  kojców
3/ Wydzielono i 
oznakowano 
pomieszczenia  dla  
zwierząt  chorych i 

tak
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podejrzanych o 
chorobę i  zwierząt 
agresywnych
4/ Poprawiono  
mikroklimat 
pomieszczeń  
poprzez  
zamontowanie  
wentylatorów. 
5/Brama  wjazdowa 
w tylnej  części 
terenu  schroniska  
została  
zamontowana

*jeżeli w kolumnie nr 5 wskazano, że podmiot nie usunął uchybień, proszę o wyjaśnienie, jakie dalsze działania podjęto
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Uwagi, wnioski lub zalecenia wizytującego

W  schronisku  prowadzone  jest   postępowanie  administracyjne  w  związku  ze  
stwierdzonymi   uchybieniami  .

Wnioski  i  zalecenia  stwierdzone  po  wizytacjach  w  schronisku .

1/  Oznakować  szyldem - Schronisko   dla  bezdomnych  zwierząt - oraz dokładne  
uszczelnienie  całego  ogrodzenia   
2/   Prowadzenie  rzetelnego  i  czytelnego  rejestru  psów   przebywających   w  
schronisku
3/ Uporządkowanie   całościowej  dokumentacji  schroniska  
4/ Naprawa  uszkodzonych  przegród  pomiędzy  poszczególnymi  boksami . Do 
naprawy  użyć  materiałów  dobrej  jakości  trudnej  do zniszczenia .
5/ Górne  zabezpieczenie  boksów  wykonać  w  taki  sposób  aby  nie  stanowiło  to  
zagrożenia  dla  zdrowia  i  życia  przebywających  tam psów
6/   Boksy   do  przeprowadzenia    kwarantanny  usytuować  przy  wjeździe  na  
teren  schroniska  aby  nie  miały  kontaktu  z  pozostałymi  boksami   w  celu  
zabezpieczenie  przed  zawleczeniem  chorób  zakaźnych jak  również  prawidłowo  
oznakować .
7/ Wszystkie  psy  przebywające  w  schronisku  zaszczepić  p/wściekliźnie
8/ Zapewnić  odpowiednie  warunki  sanitarno-weterynaryjne  pomieszczeń  
socjalno-biurowych  jak  również  prawidłowy  mikroklimat  pomieszczeń i  hali  z  
psami .
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Podpis kontrolowanego         Pieczątka i podpis 
kontrolującego
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