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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

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

Kontroli (Dz. U. Nr 231 z 2007 r., poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą  o NIK”, 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Powiatowym 

Inspektoracie Weterynarii w Nakle nad Notecią, zwanym dalej „Inspektoratem”, 

kontrolę sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa ochrony zwierząt w latach 

2008-2010 (I półrocze). 

       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 25 listopada 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, 

na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Nakle nad Notecią, zwanego dalej „PLW”, w zakresie sprawowania nadzoru 

nad przestrzeganiem prawa ochrony zwierząt, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 

w nieznacznym stopniu wpływających na to prawo.  

1.  Formułując powyższą ocenę, Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła prawidłową realizację 

zadań objętych kontrolą, polegających na tym, że: 

1) PLW był właściwie przygotowany do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad 

przestrzeganiem prawa ochrony zwierząt. Zadania te uwzględniono w regulaminie 
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organizacyjnym Inspektoratu i w zakresach czynności pracowników odpowiedzialnych m.in. 

za kontrolowanie podmiotów i gospodarstw rolnych w zakresie spełniania wymogów 

weterynaryjnych i przestrzegania prawa ochrony zwierząt; 

2) PLW prowadził, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. 

Nr  213, poz. 1342 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie zdrowia zwierząt”, rejestr 

podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną. Dane z tego rejestru, zgodne z ich 

zakresem ustalonym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 

2008 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (Dz. U. 

z  2009 r. nr 14, poz. 81), przekazywano w obowiązujących terminach Głównemu Lekarzowi 

Weterynarii za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy; 

3) PLW prawidłowo (poza 1 przypadkiem) prowadził postępowania w sprawie wydania 

decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego podmiotom zgłaszającym działalność 

nadzorowaną. W okresie objętym kontrolą PLW wydał 13 takich decyzji, z tego 6 w trybie 

wymaganym art. 5 ust. 2 i 4 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. tj. po przeprowadzeniu 

kontroli stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych. W pozostałych 6 przypadkach 

decyzje wydano podmiotom posiadającym już numery identyfikacyjne nadane decyzjami 

podjętymi przed 2008 r., w związku ze zmianą przepisów dotyczących numeracji podmiotów 

prowadzących tucz drobiu; 

4) PLW we właściwy sposób sprawował nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność 

w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i ich transportu, punktów skupu 

i sprzedaży oraz schroniskiem dla zwierząt bezdomnych w Rozwarzynie. Kontrole tych 

podmiotów prowadzono w oparciu o ustalone w Inspektoracie plany, uwzględniające 

zagadnienia prawa ochrony zwierząt. W latach 2008-2010 (I półrocze) pracownicy 

Inspektoratu przeprowadzili m.in. 205 planowanych kontroli dobrostanu zwierząt 

gospodarskich, 37 kontroli punktów skupu, 33 kontrole przewozu, 14 kontroli środków 

transportu, 6 kontroli organizowanych wystaw i pokazów, 6 kontroli schroniska dla zwierząt 

oraz 1394 kontrole warunków ich utrzymania, z czego 164 dotyczyło zwierząt 

przeznaczonych do wywozu lub handlu zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność, 

o której mowa w art. 1 pkt. 1 lit. a-c ustawy o ochronie zwierząt. W  toku tych kontroli 

stwierdzono w 16 przypadkach nieprawidłowości, które w większości nie miały istotnego 

wpływu na dobrostan i przestrzeganie prawa ochrony zwierząt. Nieprawidłowości w 6 

przypadkach zostały usunięte w toku kontroli PLW. W 5 przypadkach zalecenie usunięcia 
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nieprawidłowości w wyznaczonym terminie zawarto w sporządzanych protokołach kontroli. 

W 5 przypadkach PLW wydał prawidłowo decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości 

w  wyznaczonym terminie. W 4 przypadkach na kontrolowane podmioty PLW nałożył 

mandaty karne w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Poza 1 przypadkiem realizację zaleceń 

pokontrolnych sprawdzano w ramach prowadzonych kontroli doraźnych, bezpośrednio po 

wyznaczonym przez PLW terminie. Ustalenia kontroli dokumentowano w Inspektoracie 

zgodnie z art. 19d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 

2010 r. Nr 112, poz. 744). W każdym przypadku osoby dokonujące kontroli posiadały 

wymagane upoważnienia do jej prowadzenia; 

5) PLW właściwie współpracował z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami 

społecznymi oraz Policją i prawidłowo reagował na doniesienia o naruszeniu prawa ochrony 

zwierząt. W kontrolowanym okresie do Inspektoratu wpłynęło 15 doniesień, z czego 12 

dotyczyło niehumanitarnego traktowania zwierząt lub braku zapewnienia im właściwej opieki 

i  warunków bytowania, 2 chorych lub rannych zwierząt dzikich oraz 3 znalezionych zwłok 

zwierząt. We wszystkich tych przypadkach, niezwłocznie i przy współudziale Policji, 

jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji społecznych, PLW przeprowadzał 

kontrole na miejscu zdarzenia. W wyniku tych kontroli stwierdzono w 1 przypadku znęcanie 

się nad zwierzętami, w 3 stwierdzono brak zasadności podniesionych zarzutów, 

w  3  potwierdzono podniesione zarzuty oraz w 3 częściowo potwierdzono zarzuty lub 

stwierdzono nieprawidłowości nieujęte w doniesieniach. W każdym przypadku 

nieprawidłowości wydawano zalecenia w celu ich usunięcia w wyznaczonym terminie. 

Kontrole realizacji zaleceń, przeprowadzane bezpośrednio po wyznaczonych terminach, 

potwierdziły ich pełne wykonanie.  

2. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na nieprawidłowości polegające na: 

1) Wydaniu przez PLW w dniu 25 listopada 2008 r. decyzji stwierdzającej spełnienie 

wymagań weterynaryjnych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w  Minikowie (KPODR), jako podmiotowi prowadzącemu działalność m.in. w zakresie 

organizowania wystaw, targów i pokazów zwierząt, po uprzednio przeprowadzonej kontroli, 

bez pisemnego wniosku KPODR w Minikowie, wymaganego art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie 

zdrowia zwierząt;   

2) Wydaniu przez PLW w dniu 25 czerwca 2009 r. decyzji wyrażającej zgodę na 

zorganizowanie i przeprowadzenie przez KPODR w Minikowie w dniach 4 i 5 lipca 2009 r. 

wystawy zwierząt hodowlanych (po uprzednio przeprowadzonej kontroli) bez zawiadomienia 
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złożonego przez ten podmiot, wymaganego art. 5 ust. 8 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt; 

3)  Niesprawdzeniu przez PLW realizacji zaleceń nałożonych własną decyzją z 18 lutego 

2009 r., dotyczących zapewnienia w punkcie skupu zwierząt w Królikowie właściwych 

warunków weterynaryjnych w terminie do 31 marca 2009 r., do czego był zobowiązany na 

podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. Działania PLW podjął dopiero 

w dniu 30 kwietnia 2010 r., kiedy wydał stosowną decyzję bez stwierdzenia niewykonania 

ww. zaleceń, po otrzymaniu od właściciela tego punktu wniosku o  zawieszenie działalności. 

Nadmienić należy, że podmiot prowadzący punkt skupu zwierząt w Królikowie w dniu 

1 kwietnia 2010 r. telefonicznie poinformował PLW o braku możliwości wykonania zaleceń 

i o zawieszeniu działalności. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:  

1. Wydawanie przez PLW decyzji podmiotom zamierzającym prowadzić działalność 

nadzorowaną lub zezwalających na przeprowadzenie pokazów i wystaw zwierząt 

na    podstawie wniosków lub zawiadomień tych podmiotów, wymaganych 

obowiązującymi przepisami.  

2. Zwiększenie przez PLW nadzoru nad realizacją kontroli przeprowadzanych 

w   podmiotach prowadzących działalność nadzorowaną, poprzez sprawdzanie 

wykonania własnych decyzji. 

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Pana w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź 

o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

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

wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora 

Delegatury NIK w Bydgoszczy 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 którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 


