
Informacja z 2 kwietnia 2019 r. na temat funkcjonowania schroniska w 

Radysach: 

W związku z informacjami nt. występowania robaczyc u psów adoptowanych ze 

schroniska w Radysach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu przeprowadził 

kontrolę, która potwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie. W związku z 

powyższym oraz w związku z innymi uchybieniami dotyczącymi spełniania wymagań 

weterynaryjnych, w dniu 26 lutego 2019 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu 

wydał zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 

1967, decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień poprzez:  

1. Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku opieki weterynaryjnej, w 

zakresie profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i 

zewnętrznych w szczególności poprzez wprowadzenia, stosowanie i rzetelne 

dokumentowanie programu profilaktyki zwalczania pasożytów zewnętrznych i 

wewnętrznych; 

2. Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku opieki weterynaryjnej, w 

zakresie leczenia, w szczególności poprzez informowanie lekarza weterynarii o 

każdym przypadku budzącym podejrzenie, że zwierzę może być chore w celu 

postawienia diagnozy i wprowadzenia leczenia; 

3. Przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami 

oraz na temat przepisów o ochronie zwierząt z naciskiem na zwracanie przez nich 

bacznej uwagi na stan zdrowia zwierząt, ich odżywienia, ran i widocznych zmian 

budzących podejrzenie choroby oraz co do obowiązku informowania lekarza 

weterynarii i właścicieli o stwierdzonych przypadkach budzących podejrzenie, że 

zwierzę może być chore lub potrzebować pomocy;  

4. Wyodrębnienie i monitorowanie pomieszczeń przeznaczonych do przetrzymywania 

osobno samic i samców w związku z potwierdzeniem przypadku pokrycia samicy 

i jej padnięcia na skutek powikłań okołoporodowych.  

Termin wykonania zaleceń wyznaczono na 26 marca 2019 r. W przypadku 

niewykonania przedmiotowych nakazów, zgodnie z art. 9 ust. 1 przywołanej powyżej 

ustawy zostanie wydana decyzja zakazująca prowadzenia działalności oraz 

skreślająca podmiot z rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.  

Należy podkreślić, iż Gmina Klimontów, z której terenu odłowiono w 2017 r. padłą 

samicę, nie zawarła w umowie ze schroniskiem obowiązku kastracji wszystkich 

zwierząt pochodzących z jej terenu, a jedynie zapis „Sterylizacja/kastracja według 

wskazań lekarza sprawującego opiekę w schronisku”. W uchwałach Rady Gminy 

Klimontów na lata 2017 i 2018 oraz w projekcie uchwały Rady Gminy na 2019 r. 

zawarto sformułowanie, iż obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt dokonywane 

będą w ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym 



schronisko. Zastępca Wójta Gminy Klimontów poinformował Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Piszu, iż nie posiada informacji o tym, w jaki sposób Gmina 

weryfikowała i rozliczała schronisko z zapisów zawartych w umowie ze wskazaniem 

na sterylizację i kastrację zwierząt (sformułowanie „Brak informacji” jako odpowiedź 

na pytanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu zadane w piśmie skierowanym 

do Wójta Gminy Klimontów 21 lutego 2019 r.).  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu przekazał wszystkim gminom, które podpisały 

umowę na opiekę nad bezdomnymi psami z prowadzącymi schronisko w Radysach 

opracowane pod patronatem Głównego Lekarza Weterynarii „Zasady dobrych praktyk 

w sprawie programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, uchwalanych przez rady gmin”.    


