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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

  

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

przeprowadziła w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Hajnówce („Inspektorat”) 

kontrolę realizacji zadań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem praw zwierząt w latach 

2008-2010 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 

14 lipca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

działania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce w badanym zakresie. 

Podstawą pozytywnej oceny jest odpowiednie przygotowanie organizacyjne i kadrowe 

Inspektoratu do realizacji zadań oraz właściwe wykonywanie nadzoru nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie praw zwierząt. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny 

i nie wpłynęły na prawidłowość sprawowanego nadzoru.  

1. Inspektorat został właściwie przygotowany do wykonywania zadań związanych z ochroną 

praw zwierząt. Zadania były realizowane przez trzech pracowników uprawnionych 

m.in. do przeprowadzania kontroli dobrostanu zwierząt w gospodarstwach, 

środkach transportu oraz miejscach przetrzymywania i gromadzenia zwierząt. 

                                                 
1 Dz. U. z 2007r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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Nie dostosowano jednak zakresu czynności jednego z tych inspektorów do faktycznie 

wykonywanych obowiązków, gdyż nie powierzono mu nadzoru nad Schroniskiem 

dla zwierząt w Hajnówce mimo, że przeprowadzał on kontrole i wizytacje tej placówki. 

Ponadto w zakresie obowiązków tego pracownika ujęto prowadzenie rejestru wybranych, 

nie zaś wszystkich podmiotów gospodarczych wykonujących działalność nadzorowaną 

na terenie powiatu hajnowskiego. 

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt („u.o.z.z”)2 

w Inspektoracie prowadzono rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, 

o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l i n wymienionej ustawy. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie 

rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną3, prowadzono go w formie 

elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz zawarto w nim informacje 

wymagane w art. 11 ust. 2 u.o.z.z. Dane z rejestru – stosownie do wymogu określonego 

w art. 11 ust. 3 u.o.z.z. – przekazywano Głównemu Lekarzowi Weterynarii, 

za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, w terminie określonym 

w § 5 ust. 1 pkt 1 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

tj. do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

2. Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie wydawania decyzji o nadaniu 

weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego były rzetelne. W okresie objętym kontrolą, 

do Inspektoratu wpłynęło 14 wniosków zawierających zgłoszenie zamiaru prowadzenia 

działalności nadzorowanej. Wszystkie wnioski zawierały elementy wskazane 

w art. 5 ust. 3 u.o.z.z., dotyczące określenia podmiotu prowadzącego działalność, rodzaju, 

miejsca i planowanego czasu prowadzenia działalności. W latach 2008-2010 (I półrocze) 

wydano 5 decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego w trybie art. 5 ust. 9 u.o.z.z. 

(w tym Hajnowskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt „Ciapek”, prowadzącemu 

Schronisko dla zwierząt w Hajnówce). W pozostałych 9 przypadkach zgłoszenie zamiaru 

podjęcia działalności nadzorowanej nastąpiło w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.z.z. 

i nie wymagało wydawania decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

                                                 
2 Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm. 
3 Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz. 81. Do 1 marca 2009 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007 r. w tej samej sprawie (Dz. U. Nr 134, poz. 946) 
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3. Prawidłowo sprawowano nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 

chowu i hodowli zwierząt oraz prowadzenia schroniska dla zwierząt. W latach 2008-2010 

(I półrocze) przeprowadzono 299 (z 352 zaplanowanych) kontroli dobrostanu zwierząt 

gospodarskich, które nie wykazały nieprawidłowości, oraz 31 kontroli doraźnych 

w podmiotach nadzorowanych (w tym 9 kontroli i 2 wizytacje w schronisku dla zwierząt 

w Hajnówce), w wyniku których wydano – w trybie art. 8 ust. 1 u.o.z.z. – dwie decyzje 

nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień. Dotyczyły one m.in. niekompletnego wykazu 

zwierząt, niedostatecznego wyposażenia pomieszczenia zabiegowego, nieprawidłowego 

prowadzenia książki leczenia zwierząt, braku szczepień psów przeciwko wściekliźnie, 

braku dokumentacji potwierdzającej utylizację padłych zwierząt). 

 Ustalenia kontroli (planowych) dokumentowano zgodnie z instrukcjami Głównego 

Lekarza Weterynarii4, zaś na potrzeby kontroli doraźnych stosowano wzory protokołów 

(listy kontrolne) opracowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Przy dokumentowaniu 

kontroli doraźnych nie przestrzegano jednak postanowień  § 7 ust. 1 pkt 2 i 6 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu 

i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej5 

oraz postanowień art. 19d ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej6, bowiem w protokołach nie odnotowywano: numeru i daty wystawienia 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a także pouczenia o prawie, sposobie i terminie 

wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli i złożenia wyjaśnień 

oraz o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli. 

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce właściwie współpracował z organizacjami 

społecznymi na rzecz ochrony praw zwierząt, niezwłocznie reagował na wszelkie doniesienia 

o niewłaściwym traktowaniu zwierząt, korzystając przy tym także z pomocy Policji. 

 

                                                 
4 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400/AW-53/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie 
postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących 
zwierzęta pod względem ich dobrostanu oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach (...), a także lista 
kontrolna SPIWET dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta (przed dniem 21 kwietnia 2009 r. stosowano 
Instrukcję Nr GIWz. 400/AW-14/08 z dnia 30 stycznia 2008 r.) oraz Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii 
Nr GIWz.III.400/AW-54/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy 
weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu 
zwierząt pod względem ich dobrostanu oraz w sprawie raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie 
kontrolach (z załącznikami w postaci wzorów protokołów kontroli) - do dnia 22 kwietnia 2009 r. stosowano 
Instrukcję Nr GIWz.III.400/AW-93/2007 z dnia 8 października 2007 r. 
5 Dz. U. Nr 61, poz. 547 (uchylone z dniem 7 marca 2009 r.) 
6 Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 ze zm. 
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5. Podjęto także właściwe i skuteczne działania w odpowiedzi na sygnały o naruszeniu praw 

zwierząt. W latach 2008-2010 (I półrocze) do Inspektoratu wpłynęło 7 doniesień dotyczących 

niehumanitarnego traktowania zwierząt lub braku zapewnienia im właściwych warunków 

bytowania. We wszystkich przypadkach przeprowadzono kontrole mające na celu wyjaśnienie 

okoliczności podnoszonych przez skarżących. W dwóch sprawach potwierdzono zgłoszone 

zarzuty, z czego w jednym przypadku podjęto działania zmierzające do odebrania zwierząt 

właścicielowi. Zawiadomiono także organy ścigania o popełnieniu przestępstwa z art. 35 ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt7. W wyniku tych działań osoba winna 

znęcania się nad zwierzętami została skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę 

grzywny. Obecnie przeciwko tej osobie toczy się kolejne postępowanie, w którym zamiar 

wzięcia udziału w charakterze oskarżyciela posiłkowego zgłosił Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Hajnówce. 

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:  

1) dostosowanie zakresu czynności starszego inspektora weterynarii ds. materiału 

biologicznego do wykonywanych przez niego obowiązków, 

2) ujmowanie w protokołach kontroli wszystkich elementów wymaganych w art. 19d ust. 1 

ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. 

 
Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana 

o przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o działaniach 

podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.  

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora 

Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli 

z up. 
Agata Katarzyna Ciupa 
WICEDYREKTOR 

                                                 
7 Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm. 


