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I.  Dane identyfikacyjne podmiotu 

Weterynaryjny Numer 
Identyfikacyjny 2001 34 02 

  Adres  schroniska śarnowo  Pierwsze  9A     16-300 Augustów  

 Kierownik schroniska Marta  Chmielewska 

 Data(y) wizytacji 
16.01.2017 , 18.05.2017 , 12.07.2017 , 25.08.2017 , 
18.10.2017 , 24.11.2017 

Wizytuj ący 
Imi ę 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 ŁomŜa , 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 

 
 

 
*naleŜy wykazać wszystkie gminy, z którymi podmiot podpisał umowy 
 

II.  Dane zbiorcze 
 

 PSY KOTY 
1. Liczba zwierząt na koniec 2016r. 310 0 
2. Liczba boksów 174 0 
3. Średnia liczba zwierząt w boksie 2,2 0 
4. Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało 
przewidziane schronisko  
(zdaniem kontrolującego) 

430 0 

5. Liczba zwierząt przyj ętych w 2017 r. 491 0 
6. Liczba zwierząt na koniec 2017 r. 387 0 
7. Liczba zwierząt adoptowanych w 2017 r. 404 0 
8. Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2017 r. 3 0 
9. Liczba zwierząt padłych w 2017 r. 7 0 
10. Liczba zwierząt zbiegłych w 2017 r. 0 0 
11. Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2017 r. 396 0 



 
 RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIER ZĄT 

 
ZA ROK 2017 

 2 

12. Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko 
wściekliźnie w 2016 r. 

597 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. JeŜeli do Ŝywienia 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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IV.  Immunoprofilaktyka 
Rodzaj szczepienia PSY Liczba 

zaszczepionych 
zwierząt 

1. Nosówka tak*  nie*  304 
2. Parwowiroza tak* nie*  304 
3. Zakaźne zapalenie wątroby (choroba 
Rubartha) 

tak* nie*  304 

4. Leptospiroza tak* nie*  0 
5. Inne niŜ powyŜsze oraz inne niŜ 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 niŜ powyŜsze oraz inne niŜ przeciw 
wściekliźnie szczepienia 

tak*  nie*  0 

 
*niepotrzebne skreślić 
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V. 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.  16.01.2017 15.03.2017  - 
Decyzja  PIW-
Z.5120.2.4.2017 

1/ Teren  na którym  zlokalizowane  jest  schronisko  dla  
bezdomnych  zwierząt  nie  jest  szczelnie  ogrodzony . 
Wykonane  ogrodzenie  nie  zapewnia  zabezpieczenia  
schroniska  przed  dostępem  zwierząt  z  zewnątrz  jak  
równieŜ  ucieczki  zwierząt  ze  schroniska .  W  
miejscach  ogrodzenia  z  falistej  blachy  stwierdzono  
około     15   cm  szczelinę    spowodowaną  brakiem  
podmurówki  betonowej  na  całej  długości   ogrodzenia 
. 
2/  Brak  wydzielonych  prawidłowo  oznakowanych   
pomieszczeń    ,  boksów  przeznaczonych  dla  zwierząt  
chorych  i  podejrzanych  o  chorobę 
3/ Brak  wyodrębnionych  pomieszczeń  i  boksów  
zapewniających  separację  zwierząt  agresywnych 
4/ DuŜa  ilość  przegród  pomiędzy  poszczególnymi  
kojcami gdzie  przebywają  zwierzęta jest  całkowicie   
lub  częściowo  zniszczona  , pogryziona  , porozrywana  
przez  psy . Przegrody  wykonane są  ze  złej  jakości  
tworzywa  sztucznego  ,  wskutek  tego  materiał  ten  
jest  łatwy  do  zniszczenia  przez  zwierzęta  .  
Uszkodzenie  przegród  moŜe  być  przyczyną  
zachowań  agresywnych  u  psów . 
5/ Stwierdzono  nieprawidłowe  zabezpieczenie  górne  
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boksów   przed  ucieczką  psów . Zabezpieczenia  te  
wykonano  z  cienkiej  drucianej  siatki  o  duŜych  
oczkach .  Siatka  jest  porozrywana  i  zwisa  nad  
głowami zwierząt  stanowiąc  zagroŜenie  dla  zdrowia  i  
Ŝycia  przebywających  w  kojcu  psów . Porwana  
siatka  moŜe spowodować  zapętlenie  i  uduszenie  psa . 
6/ W schronisku  brak  wydzielonego  sektora  do  
przeprowadzenia  kwarantanny  odizolowanego  
szczelnie  od  pozostałej  części  schroniska . Kojce  w  
ilości  10 sztuk usytuowane  są  obok  nieszczelnego  
ogrodzenia  przy  płocie  z  falistej  blachy . Kojce nie są 
prawidłowo  oznakowane  napisem  KWARANTANNA 
i  brak napisów  informujących o dacie  rozpoczęcia  i  
dacie  zakończenia  okresu  kwarantanny  jak  równieŜ  
brak  opisu  psa . Miejsce do  przeprowadzania  
kwarantanny  nie  jest  usytuowane  przy  wjeździe  na  
teren  schroniska  co  nie  zapewnia skutecznego 
izolowania psów  przebywających  na  kwarantannie od  
pozostałych  zwierząt  w  schronisku   i  stanowi  
niebezpieczeństwo  zawleczenia  chorób  zakaźnych . 
7/Brak dokumentacji prowadzonych  zabiegów  
deratyzacji  przeprowadzanych w  schronisku jak 
równieŜ brak odpowiedniej procedury tych zabiegów .  
  Brak  programu  deratyzacji . Brak dokumentacji 
zakupu  preparatów do  deratyzacji i rozchodu  tych 
środków . Brak  baz  deratyzacyjnych . MoŜna  
stwierdzić Ŝe  w  schronisku  nie  przeprowadza  się  
deratyzacji . 
8/Brak  dokumentacji przeprowadzanych zabiegów  
kompleksowej  dezynfekcji  schroniska /  co najmniej  1 
× na  kwartał  / . Brak danych  dotyczących  zakupu  
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preparatów  do  dezynfekcji / faktur / , procedury  
dezynfekcji i  dokumentowania  odpowiednimi  
wpisami . Brak  dokumentowania    szczególnie  
oczyszczania  i  dezynfekcji  kojców kwarantannowych  
po  kaŜdej  przeprowadzonej  kwarantannie / brak 
odpowiednich wpisów  i  oddzielnej  księgi  lub  rejestru  
dezynfekcji  kojców  kwarantannowych /   
9/Brak   księgi  leczenia  zwierząt  dostępnej  do  
wglądu  w   schronisku .                                                 
 
     Inne   uwagi  kontrolującego  :  
 
1 /  Brak widocznego  szyldu  informacyjnego  na  
budynku  schroniska 
2 /  Ogólnie  podczas  kontroli  schroniska  stwierdzono  
nieodpowiednie  warunki  sanitarno-higieniczne  
pomieszczeń . Ponadto  stwierdzono  nieprzyjemną  
woń , odór  powodujący  Ŝe  oddychanie  jest  
nieprzyjemne  /  dotyczy  hali  z  psami  /  co  
spowodowane  jest prawdopodobnie  słabą  wentylacją  
pomieszczenia  jak  równieŜ  tym  Ŝe  kojce  nie  są  
sprzątane  na  bieŜąco  . Stwierdzono  równieŜ  
nieodpowiednie  zabezpieczenie  części  bud  przed  
niekorzystnymi  warunkami  zewnętrznymi  /   dotyczy  
psów  przebywających  na  zewnątrz  w  kojcach  /  
szczególnie  w  okresie  niskich  temperatur  /  mrozy / . 
Budy  są  słabo  ocieplone i  mają  mało  materiału  
słuŜącego  na  docieplenie  typu  słoma  i  siano  . 
3 / Brak  procedury  postępowania  w  przypadku  
stwierdzenia  podejrzenia  choroby  zakaźnej  . Dotyczy  
postępowania  lekarza  weterynarii  i  przeprowadzania  
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kompleksowego  oczyszczania  i  dezynfekcji  
schroniska  po  wystąpieniu  takiej  choroby  .       
 
 

2.  18.05.2017   18.05.2017  kontrola  
sprawdzająca  
nakazów  decyzji 
PIW- Z.5120.2.4.2017 
z 15.03.2017                 
1/ Obowiązek  nr 1 
wykonano – teren  
został  dokładnie  
ogrodzony i 
uszczelniony . 
Wykonano  
podmurówkę  
betonową  w  celu  
dokładnego  
uszczelnienia  
2/ Obowiązek nr 2 nie 
wykonano – nie  
wydzielono  i  nie 
oznakowano 
pomieszczeń  , 
boksów  dla  zwierząt  
chorych  i 
podejrzanych  o  
chorobę                             
3/ Obowiązek  nr  3  
wykonano . Zostało  
wydzielone  i  

nakazy  1,3,5 
TAK  
nakazy  2,4,6,7     
NIE 
Dnia   
31.05.2017 r. do  
Powiatowego  
Lekarza  
Weterynarii  
wpłynęło  pismo 
podmiotu o  
wznowienie 
postępowania   w  
sprawie  
niewykonania  
obowiązków  
decyzji  PIW-
Z.5120.2.4.2017 
z  15.03.2017 
nakazy  decyzji  
pkt. 2,4,6,7 . 
Wniosek   wraz  
z  całą  
dokumentacją  
dotyczącą 
sprawy  
przekazano dnia 
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prawidłowo  
oznakowane 5 boksów  
przeznaczonych  dla  
zwierząt  
agresywnych .              
4/ Obowiązek   nr  4  
decyzji  nie  
wykonano  .Przegrody  
pomiędzy  
poszczególnymi 
boksami  nie  zostały 
naprawione . 
Przegrody 
wykonywane  są  z  
nieodpowiedniego  
materiału  , który 
ulega łatwemu  
zniszczeniu przez  
psy. RównieŜ  górne  
zabezpieczenia  
boksów nie zostały  
naprawione  i  w  
dalszym ciągu  
stanowią  zagroŜenie 
Ŝycia dla 
przebywających  tam  
zwierząt .                      
5/ Obowiązek  nr  5  
decyzji  wykonano – 
wydzielono  sektor  
kwarantanny 

06.06.2017 r. do  
Podlaski  
Wojewódzki  
Lekarz  
Weterynarii  w 
Białymstoku   w  
celu  
rozstrzygnięcia 
w  przedmiocie  
wznowienia  
postępowania . 
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usytuowany  w 
miejscu 
odizolowanym  od 
miejsc  przebywania 
zwierząt  
schroniskowych . 
Sektor  kwarantanny  i  
boksy  prawidłowo  
oznakowano .               
6/ Obowiązek  nr  6 
decyzji  -  nie  
wykonano  . Nie 
opracowano i nie  
wdroŜono  do  
realizacji  
wewnętrznej  
procedury  zabiegów 
dezynfekcji i 
deratyzacji obiektu 
schroniska i  sektora 
kwarantanny  jak  
równieŜ  brak  
dokumentowania tych  
zabiegów  jak  
równieŜ  nie  zawarto 
umowy  z  podmiotem 
wyspecjalizowanym w 
wykonywaniu w/w 
zabiegów .                    
7/Obowiązek nr  7  
decyzji – nie  
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wykonano  Nie  
opracowano instrukcji  
postępowania w  
przypadku  
wystąpienia choroby  
zakaźnej  w  
schronisku    

3.  12.07.2017  Niezgodności  wynikających  z  protokołu  kontroli  /  
pkt./  1-25 /   nie  stwierdzono                                           
Inne    uwagi  kontrolującego : 
1/  Brak  widocznego  szyldu  informacyjnego na  
budynku  schroniska . 
2/   Stwierdzono nieprzyjemną  woń . odór  powodujący 
Ŝe  oddychanie jest nieprzyjemne / dotyczy  hali  z  
psami / co  prawdopodobnie  spowodowane  jest  słabą  
wentylacją  w  związku  ze  zbyt  mała  ilością  
wentylatorów  wyciągowych jak równieŜ z  tym Ŝe  
kojce prawdopodobnie   nie  są  sprzątane  na  bieŜąco . 
3/ Nie  okazano  procedury  postępowania w  przypadku  
stwierdzenia  choroby  zakaźnej  w  schronisku . 
Dotyczy  postępowania  lekarza  weterynarii i  
przeprowadzania  kompleksowego  oczyszczania  i  
dezynfekcji  schroniska  po  wystąpieniu  takiej  
choroby .  
 
 

  

4.  25.08.2017   
 
 
 
 

Kontrola  
sprawdzająca  dnia  
25.08.2017 zaleceń  
wynikających  z  
protokołu  kontroli    

TAK 
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Nr  02/2017  z dnia  
12.07.2017 r.   

5. 
 

18.10.2017  Niezgodności  wynikających  z  protokołu  kontroli  /  
pkt./  1-25 /   nie  stwierdzono  .                                        
Inne  uwagi  kontrolującego  :      
                                                                                                
1/  Istniejący  szyld  informacyjny jest   mało  widoczny  
2/  Brak  czytelnego  oznakowania kojców  do 
przeprowadzania 14  dniowej kwarantanny jak  równieŜ  
jest  brak informacji / tablicy /  dotyczącej daty   
rozpoczęcia  i  daty zakończenia okresu  kwarantanny  
w  danym  kojcu po  wstawieniu  zwierzęcia. 
3/   Stwierdzono nieprzyjemną  woń . odór  powodujący 
Ŝe  oddychanie  jest nieprzyjemne / dotyczy  hali  z  
psami / co  prawdopodobnie  spowodowane  jest  słabą  
wentylacją  w  związku  ze  zbyt  mała  ilością  
wentylatorów  wyciągowych jak równieŜ z  tym Ŝe jest  
za duŜa  ilość  kojców a  kojce prawdopodobnie   nie  są  
sprzątane  na  bieŜąco chociaŜ  podczas  wizytacji  nie  
stwierdzono  zalegających  odchodów 
 
 

 
 
 

 

6. 24.11.2017 18.12.2018  
Decyzja  - PIW-
Z.5120.2.9.2017 

  
1/ DuŜa  ilość przegród  pomiędzy  poszczególnymi 
kojcami gdzie  przebywają   psy  jest  częściowo  
zniszczona , pogryziona  ,  porozrywana  (  wygryzione  
dziury  ) . Przegrody wykonane  są  z  płyty  wiórowej i  
wskutek  tego  materiał  ten  jest  dość  łatwy  do  
zniszczenia  przez  zwierzęta . Świadczy  to  równieŜ  o 
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tym  Ŝe  te przegrody  nie  są naprawiane  na  bieŜąco . 
2/ Podczas  kontroli  stwierdzono równieŜ  duŜą   ilość 
uszkodzonych  lub zniszczonych  bud  dla  psów jak  
równieŜ  w  kilku  przypadkach  psy  przebywały  w 
kojcach  bez  podestów  i  bez  budy co  nie  daje  
moŜliwości  schronienia  się  zwierzęcia .      
 
  Inne  uwagi  kontrolującego 
 
 
1 /  Podczas  kontroli  schroniska  stwierdzono  poraz  
kolejny nieodpowiednie  warunki  sanitarno-higieniczne  
pomieszczeń  oraz  ogólny  nieporządek  i  bałagan w  
schronisku  i  jego  otoczeniu . 
2 / Brak   widocznego  szyldu  informacyjnego na  
budynku  schroniska   .                                                     
3 / Boksy  ,  kojce  nie  są   oznakowane  ,  brak  
informacji  o  tym  jakie  zwierzęta  są  w  danym  kojcu  
chociaŜby  stwierdzenie czy  są  to  samce  czy   samice   
itp.                                                                                     
4  /  Brak czytelnego  oznakowania  kojców   do  
przeprowadzania 14 dniowej  kwarantanny  jak  równieŜ  
jest  brak  tablicy  informacyjnej  dotyczącej  daty  
rozpoczęcia  i  zakończenia okresu  kwarantanny  w   
danym  kojcu  po  wstawieniu  zwierzęcia .                     
5 /  Stwierdzono nieprzyjemną  woń . odór  powodujący 
Ŝe  oddychanie  jest nieprzyjemne / dotyczy  hali  z  
psami / co  prawdopodobnie  spowodowane  jest  słabą  
wentylacją  w  związku  ze  zbyt  mała  ilością  
wentylatorów  wyciągowych jak równieŜ z  tym Ŝe jest  
za duŜa  ilość  kojców a  kojce prawdopodobnie   nie  są  
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sprzątane  na  bieŜąco chociaŜ  podczas  kontroli nie  
stwierdzono  zalegających  odchodów . 
 
 
 

 
*jeŜeli w kolumnie nr 5 wskazano, Ŝe podmiot nie usunął uchybień, proszę o wyjaśnienie, jakie dalsze działania podjęto 
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VI.  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  
uszczelnić  całe  ogrodzenie .    
2 /   Prowadzenie  rzetelnego  i  czytelnego  rejestru  psów   przebywających   w  
schronisku . 
3 / Wydzielić i  prawidłowo  oznakować  pomieszczenia  ,  boksy  przeznaczone  dla  
zwierząt  chorych  i  podejrzanych  o  chorobę  i  separację  zwierząt  agresywnych .   
4 / Naprawa  uszkodzonych  przegród  pomiędzy  poszczególnymi  boksami . Do 
naprawy  uŜyć  materiałów  dobrej  jakości  trudnej  do zniszczenia . 
5 / Górne  zabezpieczenie  boksów  wykonać  w  taki  sposób  aby  nie  stanowiło  to  
zagroŜenia  dla  zdrowia  i  Ŝycia  przebywających  tam psów . 
6 / Opracować  procedurę  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  choroby  
zakaźnej  . 
7 /  Kojce  ,  boksy   do  przeprowadzenia    kwarantanny  usytuować  przy  wjeździe  
na  teren  schroniska  aby  nie  miały  kontaktu  z  pozostałymi  boksami   w  celu  
zabezpieczenia  przed  zawleczeniem  chorób  zakaźnych jak  równieŜ  prawidłowo  
oznakować . 
8 / Zapewnić  odpowiednie  warunki  sanitarno-weterynaryjne  pomieszczeń  
socjalno-biurowych  jak  równieŜ  prawidłowy  mikroklimat  pomieszczeń i  hali  z  
psami .  Usprawnić   wentylację  części  zamkniętej  schroniska  lub  zmniejszyć  ilość  
kojców   na  hali  w  celu  poprawy  mikroklimatu  w  tym  pomieszczeniu . Na  
bieŜąco  usuwać  odchody  i   niezjedzone  resztki  karmy  z  kojców  . 
 9 /  Prowadzić  na  bieŜąco  zabiegi  dezynfekcji  i  deratyzacji   i  prawidłowo  
dokumentować  wykonywanie  tych  czynności  . 
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