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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/050 – Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa 
żywności 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Jan Pierzyński, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 96925 
z dnia 22 września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp.10,            
85-090 Bydgoszcz (dalej: „WIW” lub „Inspektorat”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Roman Ratyński, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
(dalej: „WLW” lub „Wojewódzki Lekarz Weterynarii)1 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 5-14) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W okresie objętym kontrolą3 Wojewódzki Lekarz Weterynarii rzetelnie 
przeprowadzał analizy i oceny sytuacji epizootycznej oraz bezpieczeństwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt, a także 
kontrolował zadania Powiatowych Lekarzy Weterynarii (dalej: „PLW”) związane  
z bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z wymogami 
prawa przestrzegane były procedury wydawania upoważnienia do prowadzenia 
szkolenia myśliwych. Przekazywane Głównemu Lekarzowi Weterynarii (dalej: 
„GLW”) informacje od PLW, zawarte w rejestrach i wykazach prowadzonych przez 
PLW oraz sprawozdania z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa były 
rzetelne. WLW należycie egzekwował wydane zalecenia pokontrolne. Współpracę 
z Państwową Inspekcją Sanitarną realizowano zgodnie z zawartym porozumieniem. 
W jednym przypadku brak rzetelnych działań WLW w sprawie informacji 
o nielegalnym rozbiorze drobiu, skutkował nieobjęciem przez PLW nadzorem 
weterynaryjnym zakładu dokonującego tego rozbioru.  

 

                                                      
1 Od 1 stycznia 2014 r. (w okresie od 29 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. pełniący obowiązki WLW). Do 28 maja 2013 r. 
WLW była Bogumiła Mikołajczyk. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Lata 2013-2015 (I półrocze). W uzasadnionych przypadkach możliwe było objęcie badaniami kontrolnymi zdarzeń 
wcześniejszych oraz późniejszych (do dnia zakończenia czynności kontrolnych). 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Inspekcji w zakresie zgodności z prawem 

1.1. W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Lekarz Weterynarii na bieżąco 
przeprowadzał analizy i oceny sytuacji epizootycznej w województwie kujawsko-
pomorskim w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz 
pasz – środków żywienia zwierząt. W celu zabezpieczenia przed zarażeniem się ludzi 
i zwierząt chorobami zakaźnymi przenoszonymi przez zwierzęta WLW realizował 
programy: (1) zwalczania chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi 
zwalczania, (2) monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi 
odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia 
zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt, (3) monitorowania substancji 
niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych 
i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach 
lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt, (4) realizacji 
planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych. 

W zakresie analizy i oceny sytuacji epizootycznej prowadzony był monitoring chorób 
zakaźnych zwierząt takich jak m.in.: gruźlica i bruceloza bydła, wścieklizna, wysoce 
zjadliwa grypa ptaków HPAI4, salmonella. 

Z zakresu bezpieczeństwa żywności prowadzony był monitoring substancji 
niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych 
i skażeń promieniotwórczych u zwierząt w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach 
lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środków żywienia zwierząt. W latach objętych 
kontrolą wykonany został plan pobierania poszczególnych próbek i wydawana była 
ocena pozytywna w zakresie bezpieczeństwa żywności. W przypadku wystąpienia 
wyniku dodatniego z pobieranych próbek, we współpracy z pełnomocnikiem ds. 
monitoringu w WIW, PLW zgodnie z procedurą przeprowadzali postępowanie 
wyjaśniające w podmiocie w którym została pobrana próbka, celem ustalenia źródła 
powstałej nieprawidłowości oraz wycofania z rynku żywności niespełniającej wymagań 
poprzez zamieszczenie powiadomienia w RASFF5. 

W zakresie nadzoru nad zdrowotną jakością pasz i warunkami sanitarnymi ich 
produkcji, składowania, transportu, obrotu i stosowania w latach 2013-2015 
(I półrocze) przeprowadzono 13 kontroli okresowych wytwórni pasz leczniczych, 
54 kontrole problemowe z zakresu nadzoru PLW nad wytwarzaniem, obrotem 
i stosowaniem pasz, cztery kontrole doraźne wytwórni materiałów paszowych oraz 
dwie kontrole doraźne produktów obrotu paszami. W okresie objętym kontrolą WLW 
nie stwierdził odstępstw od realizacji planów urzędowej kontroli pasz. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 15-145; 146-200; Tom II str. 213-222; 227-245; 636) 

1.2. W okresie objętym kontrolą WLW przeprowadzał kontrole PLW na podstawie 
sporządzanego na dany rok planu kontroli. Zakres kontroli ustalany był na podstawie 
analizy ryzyka oraz wystąpień pokontrolnych WLW po kontrolach przeprowadzonych 
w roku poprzedzającym rok kontrolny. 

W roku 2013 kontrolą realizacji zadań PLW z zakresu bezpieczeństwa żywności 
objęto zagadnienia: 

                                                      
4 Highly Pathogenic Avian Influenza – szczep wirusa o wysokiej patogeniczności. 
5 System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia (z ang. Rapid Alert 
System for Food and Feed). 
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faktycznego 
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 nadzór PLW nad podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzenia 
zwierzęcego w oparciu o losowo wybrane podmioty zatwierdzone 
i zarejestrowane, a w szczególności MLO6 i wszystkie dotąd niekontrolowane, 

 sprawowanie nadzoru przez PLW nad wyznaczonymi lekarzami weterynarii, 
lekarzami  wykonującymi  urzędowe czynności (badanie przed i poubojowe, 
realizacja wytycznych7 GLW dla urzędowych lekarzy weterynarii dotyczących 
przeprowadzania kontroli w rzeźniach w zakresie dobrej praktyki higienicznej 
(GHP) i dobrostanu zwierząt), 

 realizacja zaleceń pokontrolnych WLW z 2012 r., 

 kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji 
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów 
leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.  

W roku 2014 kontrolą realizacji zadań PLW z zakresu bezpieczeństwa żywności objęto : 

 sprawowanie nadzoru przez PLW nad badaniami własnymi wykonywanymi 
przez podmioty nadzorowane produkujące środki spożywcze oraz weryfikacja 
badań poprzez badania urzędowe, a także nadawanie uprawnień na rynki 
państw trzecich i dystrybucja świadectw eksportowych, 

 postępowanie PLW przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem 
dobrostanu zwierząt oraz raportowanie o przeprowadzonych w tym zakresie 
kontrolach, 

 sprawowanie nadzoru przez PLW nad zagadnieniami związanymi 
z pozyskiwaniem i zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów SRM8, 

 sprawowanie nadzoru przez PLW nad podmiotami sektora mleczarskiego 
oraz nad identyfikowalnością produkcji w podmiotach nadzorowanych, 

 kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji 
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów 
leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego. 

W roku 2015 kontrolą realizacji zadań PLW z zakresu bezpieczeństwa żywności objęto: 

 sprawowanie nadzoru przez PLW nad zagadnieniami związanymi 
z pozyskiwaniem i zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów SRM, 

 sprawowanie nadzoru przez PLW nad wykonywaniem badań własnych 
w podmiotach nadzorowanych, w tym nad wykonywaniem badań 
przechowalniczych przez podmioty nadzorowane produkujące środki spożywcze, 

 sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami mleczarskimi oraz urzędowa 
kontrola mleka surowego dostarczanego do zakładów mleczarskich, 

 sprawowanie nadzoru przez PLW w podmiotach nadzorowanych nad 
zagadnieniami związanymi ze stosowaniem dodatków do żywności, 
pakowaniem produktów i identyfikowalnością produkcji, 

 realizację programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych 
oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych 
u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 201-204; 213-214; 223-224) 

W latach 2013-2015 (I półrocze) WLW przeprowadził odpowiednio: 15, 15 i siedem 
kontroli PLW. Wszystkie kontrole planowe w latach 2013-2014 zostały wykonane. 

                                                      
6 Działalność marginalna, lokalna i ograniczona. 
7 Nr GIWbż-500-2/12. 
8 Materiał szczególnego ryzyka, należy do kategorii pierwszej ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 
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Szczegółowa analiza 10 postępowań9 kontrolnych z lat 2013-2014 oraz trzech 
z I półrocza 2015 r. wykazała, że kontrole te były prowadzone zgodnie z przyjętym 
planem kontroli oraz zakresem na dany rok. Protokoły i sprawozdania 
z przeprowadzonych czynności kontrolnych zawierały ocenę kontrolowanej 
działalności, a realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych została wyegzekwowana. 
WLW w ramach kontroli nadzoru PLW nad podmiotami sektora spożywczego 
przeprowadzał  oględziny w podmiocie nadzorowanym. W celu oceny rzetelności 
nadzoru PLW kontrolowane były zapisy dokumentacji prowadzonej przez PLW oraz 
weryfikowano poprawność: przeprowadzenia procedury zatwierdzania zakładów, 
kontroli sprawdzających wykonanie poleceń oraz oceny pracy lekarzy weterynarii 
wyznaczonych przez PLW do wykonywania czynności urzędowych. Podczas 
kontroli sprawdzana była analiza ryzyka przeprowadzona przez PLW  dla zakładu, 
a tym samym oceniano właściwą kwalifikację zakładu do danej kategorii ryzyka. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości WLW polecał ponowne przeprowadzenie 
analizy ryzyka, co skutkowało zwiększeniem częstotliwości kontroli w podmiocie. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 205-212; 215-222; 225-230; 621-640) 

1.3. W okresie objętym kontrolą WLW przeprowadzał w 2014 r. na polecenie GLW 
kontrole doraźne w zakresie bezpieczeństwa żywności. Polecenie przeprowadzenia 
kontroli otrzymane od GLW dotyczyło rzeźni bydła o niedużej zdolności ubojowej (do 
ok. 200 sztuk/tydzień). Kontrole zostały przeprowadzone w 15 rzeźniach bydła 
znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Z każdej kontroli 
jednostkowej sporządzane było „Sprawozdanie z kontroli” zawierające opis stanu 
faktycznego, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości, wnioski i ocenę 
kontrolowanej działalności oraz wydane polecenia, ze wskazaniem poinformowania 
WLW w określonym terminie o sposobie ich wykonania lub ustaleniu systemu dla ich 
wdrożenia. Ponadto w przypadkach, gdzie stwierdzono znaczne nieprawidłowości 
przeprowadzana była rekontrola. W wyniku powyższych kontroli w stosunku do ośmiu 
urzędowych lekarzy weterynarii uchylono decyzje wyznaczające do sprawowania 
nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego 
i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 
zwierząt w trakcie uboju, a jednego PLW ukarano upomnieniem z wpisem do akt za 
niewłaściwy nadzór nad wyznaczonymi lekarzami weterynarii. 

W wyniku kontroli sprawdzających (rekontroli) pracownicy WIW ustalili, że we 
wszystkich zakładach usunięto uchybienia strukturalne wykazane podczas pierwszej 
kontroli. W zakresie kontroli prawidłowości nadzoru PLW nad wyznaczonymi 
lekarzami weterynarii, w trzech przypadkach stwierdzono nienależyte wywiązywanie 
się z powierzonych im obowiązków, tj. niewłaściwe prowadzenie dokumentacji 
weterynaryjnej, niewłaściwy nadzór nad dobrostanem zwierząt podczas rozładunku, 
nieskuteczny nadzór nad barwieniem i usuwaniem SRM oraz nierzetelny nadzór nad 
rozliczaniem i niszczeniem kolczyków. W przypadku naruszeń higienicznych, WLW 
polecał wdrożenie postępowania, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych 
za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego10, a w stosunku do 
jednego lekarza weterynarii uchylenie decyzji wyznaczającej do sprawowania nadzoru 
nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny 
mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 231-283) 

                                                      
9 Wybranych celowo według osądu kontrolera z uwzględnieniem różnych lat i przedmiotu kontroli. 
10 Dz. U. Nr 93, poz.600. 
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W okresie objętym kontrolą WLW na polecenie GLW zlecał wykonanie kontroli 
doraźnych PLW. Po otrzymaniu powiadomienia informacyjnego poprzez system 
RASFF, przesyłany był wniosek do PLW o podjęcie działań urzędowych 
i niezwłoczne przekazanie wyników prowadzonego postępowania do WLW. Po 
otrzymaniu informacji o wynikach kontroli WLW przekazywał je GLW. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 284-384) 

1.4. W okresie objętym kontrolą dwa podmioty wystąpiły do WLW z wnioskami 
o wydanie upoważnienia do przeprowadzenia szkolenia myśliwych w zakresie 
zdrowia i higieny. Do wniosków załączone były: program i plan realizacji szkolenia 
oraz lista osób prowadzących szkolenie. Każdorazowo upoważnienie wydawane 
było przez WLW w drodze decyzji, a jego procedura zgodna była z art. 18 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego11 (dalej: „uppz”). 
Szkolenia odbywały się w wymiarze co najmniej 16 godzin, a ich zakres tematyczny 
obejmował szczegółowe zakresy tematyczne wskazane w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. 
w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych12. W badanym okresie WLW nie 
korzystał13 z możliwości kontrolowania podmiotów upoważnionych do 
przeprowadzenia szkolenia w zakresie realizacji programu szkolenia oraz 
posiadania przez osoby je prowadzące odpowiednich kwalifikacji. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 385-397) 

1.5. Zgodnie z art. 22 uppz, WLW przekazuje do GLW informacje zawarte 
w rejestrach i wykazach prowadzonych przez PLW, w tym informacje o każdej 
zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze albo 
wykazach. Badanie szczegółowe informacji14 przekazanych przez WLW w latach 
2013-2015 (I półrocze) wykazało, że przekazywane informacje były rzetelne, 
tj. zawierały dane uzyskane od powiatowych lekarzy weterynarii. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 398-471; Tom II str. 479-570) 

1.6. W okresie objętym kontrolą WLW przekazywał GLW sprawozdania roczne 
z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa RRW-6. Na podstawie weryfikacji 
sprawozdań jednostkowych przesłanych przez 19 PLW z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego za lata 2013-2014 ustalono, że zbiorcze sprawozdania WLW 
zawierały dane zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 472-487) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość.  

Izba, jako nierzetelne ocenia postępowanie WLW po uzyskaniu przez niego 
w marcu 2015 r. informacji o nielegalnym rozbiorze drobiu prowadzonym przez 
zakład funkcjonujący na terenie będącym we właściwości PLW w Grudziądzu15. 
Skutkowało to nieobjęciem przez PLW tego podmiotu nadzorem weterynaryjnym 
przez blisko osiem miesięcy, co z kolei mogło mieć negatywne skutki dla 
bezpieczeństwa żywności. Wytyczne w tym zakresie Wojewódzki Lekarz 

                                                      
11 Dz. U. z 2014 r., poz. 1577. 
12 Dz. U. z 2012 r., poz. 1092. 
13 Bezpośredni udział w szkoleniach Inspektora Weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego 
WIW oraz PLW w charakterze osób szkolących, wpłynęły na fakt, że WLW nie widział potrzeby kontrolowania podmiotów 
upoważnionych do przeprowadzania szkoleń dla myśliwych, w zakresie realizacji programu szkolenia. 
14 Badanie przeprowadzono na próbie po 10 informacji z lat 2013-2014 oraz 5 informacji z 2015 r. (I półrocze). 
15 Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1482), 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii m.in. wydaje instrukcje określające sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na 
obszarze województwa oraz może wydawać PLW polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Weterynarii wydał PLW dopiero po otrzymaniu w październiku 2015 r. od Głównego 
Lekarza Weterynarii anonimu złożonego w tej sprawie. 

Pismem z dnia 6 marca 2015 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Bydgoszczy (dalej: „PWIS”) przesłał do WLW, informację dotyczącą stwierdzenia 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu (dalej: 
„PPIS”) w czasie jego czynności kontrolnych prowadzenia przez podmiot 
z Grudziądza nielegalnego rozbioru drobiu. Pismem z 9 marca 2015 r. PLW 
w Grudziądzu przekazał WLW odpowiedź, którą skierował do PPIS. Wynikało z niej, 
że skoro podmiot nie podlega nadzorowi PLW oraz nie brał on udziału w ww. 
czynnościach kontrolnych, to „nie ma podstaw do wszczęcia postępowania 
administracyjnego wobec tego podmiotu”. Sposób załatwienia sprawy przez PLW 
w Grudziądzu nie został w tym czasie przez WLW zakwestionowany. Wytyczne 
przekazał dopiero 30 października i 4 listopada 2015 r. po otrzymaniu anonimu16, 
tj. po prawie ośmiu miesiącach. W pierwszym piśmie „prosił o zapewnienie 
współdziałania” z PPIS, w kolejnym zobowiązał17 do podjęcia działań wynikających  
z przepisów prawa, wyjaśniając że ustawodawca nie uzależnił sankcji prawnych 
wynikających z upppz od faktu, kto naruszenia stwierdzi, ani kto fizycznie nadzoruje 
przedsiębiorstwo. W następstwie wytycznych PLW w Grudziądzu przeprowadził 
kontrolę wspólnie z PPIS i Policją, w wyniku której m.in. zakwestionowano mięso 
drobiowe pozbawione możliwości identyfikacji w łącznej ilości 3,4 ton, które 
zalecono do utylizacji w obecności przedstawicieli PPIS i PLW. Obowiązku tego 
podmiot nie dotrzymał18, o czym PLW poinformował Policję19. PLW niezwłocznie 
wszczął również postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary pieniężnej.  

(dowód: akta kontroli Tom II str. 598-631) 

Roman Ratyński Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyjaśnił m.in., że po otrzymaniu 
ww. pisma w marcu 2015 r., podczas rozmowy telefonicznej z PLW w Grudziądzu 
ustalił, że podmiot ten nie jest wpisany do rejestru PLW oraz, że PLW zna już 
sprawę, gdyż został o niej poinformowany przez PPIS. Podał, że na polecenie ustne 
WLW, PLW pismem z dnia 09 marca 2015 r. przekazał WLW kopie pism 
świadczących o wymianie informacji w przedmiotowej sprawie, pomiędzy 
strukturami powiatowymi obu inspekcji. Z jednego z nich wynikało, że PLW 
w Grudziądzu podejmował działania wyjaśniające w przedmiotowej sprawie, kiedy 
w dniu 11 grudnia 2014 r. przy współudziale Straży Miejskiej w Grudziądzu, 
przedstawiciele szczebla powiatowego obu inspekcji przeprowadzili w podmiocie 
wspólną kontrolę, podczas której nie stwierdzono prowadzenia nielegalnej 
działalności w zakresie rozbioru drobiu. W dniu 31 marca 2015 r. WLW otrzymał do 
wiadomości pismo PPIS, w sprawie przekazania PLW w Grudziądzu dokumentacji 
z kontroli przeprowadzonej przez PPIS w podmiocie. Pracownicy działu 
ds. bezpieczeństwa żywności WIW potwierdzili, podczas rozmowy telefonicznej 
z PLW w Grudziądzu, otrzymanie ww. korespondencji i uzyskali deklarację PLW 
w Grudziądzu, że rozpatruje tę sprawę. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wskazał, że 
związku z tym odstąpił od pisemnego wydawania zaleceń i wskazywania kierunku 
działania organowi pierwszej instancji, ale w sytuacji pojawienia się kolejnej 
informacji o nieprawidłowościach w podmiocie, zaistniała konieczność potraktowania 
sprawy w sposób nietypowy. Po rozważeniu odpowiedzi PLW w Grudziądzu 
w listopadzie 2015 r., WLW ustalił, że sprawa nie została załatwiona i nadal jest 

                                                      
16 Anonim wpłynął do GLW 21 października 2015 r. i został przekazany do WLW 29 października 2015 r. Został również 
przekazany bezpośrednio na adres elektroniczny WIW 30 października 2015 r. 
17 Wskazał, że w przypadku stwierdzenia naruszeń art. 26 uppz, o czym PLW w Grudziądzu pozyskał informację 26 lutego 
2015 r., PLW zobowiązany jest do rozpoczęcia postępowania administracyjnego i wymierzenia kary pieniężnej. 
18  Przedstawił jedynie dokument handlowy, z którego wynikało przyjęcie przez zakład utylizacyjny zakwestionowanego towaru.  
19 Dnia 18 listopada 2015 r. PLW został wezwany w charakterze świadka w sprawie prowadzenia przez podmiot nielegalnej 
działalności w zakresie rozbioru tusz drobiowych.  
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w toku oraz ustalił jakie trudności napotyka PLW w Grudziądzu zmierzając do 
ostatecznego załatwienia sprawy oraz niezwłocznie przekazał opinię prawną w tej 
konkretnej sytuacji.  

 (dowód: akta kontroli Tom II str. 594-597) 

W ocenie NIK niezwłoczne nakazanie PLW objęcia nadzorem ww. podmiotu 
mogłyby skutkować zaniechaniem przez ten zakład dalszego dokonywania 
nielegalnego rozbioru drobiu. Brak skutecznego nadzoru weterynaryjnego pod 
kątem spełniania przez podmioty ustawowych wymagań może w sposób istotny 
wpłynąć na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na zaufanie konsumentów do 
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego.   
 

Podejmowane działania przez WLW, w zbadanym zakresie, były zgodne 
z przepisami prawa. Prawidłowo realizowane były m.in. planowe kontrole związane 
z bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rzetelnie sporządzano 
sprawozdania roczne z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa. Stwierdzona 
nieprawidłowość dotyczyła braku odpowiedniej reakcji WLW w sprawie informacji 
o nielegalnym rozbiorze drobiu, skutkującym niepodjęciem przez jednego z PLW 
działań wynikających z obowiązków nadzorczych w zakresie bezpieczeństwa 
żywności. 

2. Egzekwowanie przez Inspekcje wydanych zaleceń 
pokontrolnych 

2.1. W latach 2013-2015 (I półrocze) audytor wewnętrzny WIW przeprowadzał 
audyty w zakresie bezpieczeństwa żywności w podległych powiatowych 
inspektoratach weterynarii. W latach 2013-2014 przeprowadzono po cztery audyty w 
zakresie nadzoru PLW nad podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze 
stosowania dodatków do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zarządzania 
kontrolami urzędowymi przez PLW. W I półroczu 2015 r. przeprowadzono cztery 
audyty w zakresie kontroli urzędowych wynikających z nadzoru PLW nad 
podmiotami zatwierdzonymi w 2014 r. i 2015 r. W opinii audytora kontrole urzędowe 
były prowadzone spójnie i zostały udokumentowane protokołami wraz z wydaniem 
zaleceń oraz wdrożono odpowiednie postępowanie administracyjne. Stwierdzone 
niezgodności dotyczyły zasad stosowania dodatków w aspekcie substancji 
dozwolonych. Uzyskane przez audytora w czasie audytu dowody świadczyły 
o prawidłowym nadzorze PLW w zakresie stosowania dodatków do żywności 
pochodzenia zwierzęcego. PLW przedstawiali w „Karcie działań i potwierdzenia 
realizacji” działania naprawcze wobec stwierdzonej niezgodności. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 488-581) 

2.2. W zakresie realizacji wniosków pokontrolnych PLW po kontroli WLW, analizą 
szczegółową objęto po pięć postępowań kontrolnych z lat 2013-2014 oraz 
dwa z I półrocza 2015 r.20 W wyniku przeprowadzonych kontroli WLW wydawał 
zalecenia dla PLW w zakresie m.in.: podjęcia działań administracyjnych wobec 
podmiotów nadzorowanych powodujących wstrzymanie produkcji do czasu 
usunięcia uchybień strukturalnych i sanitarnych ustalonych przez PLW, zobowiązania 
podmiotu do opracowania właściwych procedur oraz przeszkolenia osób w tym 
zakresie, przeprowadzenia szkolenia dla lekarzy wyznaczonych do pobierania 
próbek monitoringowych żywności w związku ze stwierdzonymi uchybieniami 
w dokumentacji, zobowiązania podmiotu do doprecyzowania procedur dotyczących 
identyfikowalności produkcji, przeprowadzenia kontroli w podmiocie podczas całego 

                                                      
20 Wybrane spośród próby określonej w pkt 1.2. niniejszego wystąpienia. 
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jednodniowego procesu ubojowego dotyczącego co najmniej 10 sztuk, 
zweryfikowania harmonogramów badań właścicielskich podmiotów nadzorowanych. 

WLW we wszystkich przypadkach, każdorazowo występował do kontrolowanego PLW 
z wystąpieniem pokontrolnym, zawierającym opis ustaleń, niezgodności oraz oceną 
obszaru objętego kontrolą. Wystąpienie zawierało pouczenie o możliwości złożenia 
(w terminie 7 dni) zastrzeżeń i wyjaśnień do stwierdzonych niezgodności. W próbie 
objętej badaniem NIK zastrzeżeń nie złożono. W wystąpieniach określano również 
termin złożenia przez PLW informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych w tym celu 
działaniach. Informacje były przekazywane przez PLW do WLW w wymaganym 
terminie oraz weryfikowane przez WLW, który w badanych sprawach każdorazowo 
uznał wykonanie zaleceń.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 621-640) 

2.3. W okresie objętym kontrolą WLW nie kierował do organów ścigania 
zawiadomień w związku z naruszeniem przez podmioty przepisów weterynaryjnych 
dotyczących bezpieczeństwa żywności. Zawiadomienia takie składali PLW z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 21 w 2013 r., pięć w 2014 r. i jedno 
w I półroczu 2015 r., które dotyczyły m.in.: 

 w 2013 r.: wprowadzenia do obrotu mięsa z włośnicą, prowadzenia działalności 
nielegalnej w zakresie uboju, rozbioru i przetwórstwa (tj. bez jej wcześniejszego 
zgłoszenia do nadzoru), stosowania w żywieniu zwierząt mączki mięsno-kostnej, 
nieprawidłowego oraz nielegalnego wykonywania uboju świń, składowania 
środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w złych warunkach 
higienicznych, podejrzenia fałszowania dokumentów przez osobę trzecią. 
W sześciu przypadkach nastąpiła odmowa wszczęcia dochodzenia, w dwóch 
przypadkach podmiot wystąpił z wnioskiem o samoukaranie, w sześciu 
postępowanie umorzono, w pozostałych 13 wszczęto dochodzenie, ale do dnia 
zakończenia kontroli NIK21 postępowania nie zostały zakończone; 

 w 2014 r.: prowadzenia działalności nielegalnej polegającej na fałszowaniu ilości 
odebranego z gospodarstw mleka. W dwóch przypadkach nastąpiła odmowa 
wszczęcia śledztwa22, w jednym umorzono postępowanie23, a w dwóch 
przypadkach wszczęto dochodzenie. 

 w I półroczu 2015 r.: przedstawiania podczas kontroli fałszywych wyników badań 
laboratoryjnych. Wszczęto dochodzenie, w następstwie którego skierowano akt 
oskarżenia. Do dnia zakończenia kontroli postępowanie sądowe nie zostało 
zakończone.  

WLW wyjaśnił, że WIW informuje Głównego Lekarza Weterynarii o ilości spraw 
zgłaszanych do organów ścigania oraz ich rozstrzygnięciach w comiesięcznych 
raportach z działań Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z licznymi „umorzeniami” 
orzekanymi przez organy ścigania, WLW organizował spotkania szkoleniowe PLW 
oraz inspektorów szczebla wojewódzkiego z Prokuratorami Prokuratury Okręgowej 
w Toruniu i  w Bydgoszczy. Na szkoleniach omawiano m.in. postępowania PLW  
w sytuacji gdy nadzorowany podmiot nie wyraża zgody na wejście na teren zakładu 
w celu kontroli przez organy inspekcji weterynaryjnej, a także prowadzenia przez 
podmiot działalności, która nie została zgłoszona do PLW. WLW podał również, że 
w przypadku braku informacji PLW podejmują czynności mające na celu ustalenie 
stanu sprawy, jednakże często następuje odmowa udzielenia informacji przez sąd. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 582-584; Tom II str. 9; 200-205; 208-212) 

                                                      
21 Tj. do dnia 11 grudnia 2015 r.  
22 Na odmowę wszczęcia złożono zażalenia. Do dnia zakończenia kontroli NIK brak informacji końcowej w tym zakresie. 
23 Na postanowienie o umorzeniu złożone zostało zażalenie. Sąd wydał zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia WLW w zbadanym zakresie. 

3. Współpraca pomiędzy Inspekcjami 

Zgodnie z § 9 pkt 1 Porozumienia ramowego24 Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
zawarł w dniu 19 grudnia 2007 r. z PWIS Porozumienie o współdziałaniu 
i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji 
Weterynaryjnej (dalej: „Porozumienie Regionalne”). Zgodnie z § 2 Porozumienia 
Regionalnego, w ramach współpracy organy te obowiązane były w szczególności do 
wzajemnego przekazywania sobie listy zakładów: 

 produkujących lub przechowujących środki spożywcze, wspólnie nadzorowanych 
przez obie inspekcje, 

 prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży 
produktów pochodzenia zwierzęcego „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej). 

W przypadku zakładów produkujących lub przechowujących środki spożywcze, 
które produkują lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe dla 
zwierząt, listy zakładów organy Inspekcji Sanitarnej winny przekazywać organom 
Inspekcji Weterynaryjnej. 

Zgodnie z § 2 ust. 4 Porozumienia Regionalnego listy zakładów podlegały 
aktualizacji nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 

W latach 2013-2015 (I półrocze) przekazywanie aktualizacji list zakładów wspólnie 
nadzorowanych przez WLW a PWIS następowało w okresach półrocznych. WLW po 
otrzymaniu listy zakładów przekazywał je PLW z terenu województwa kujawsko-
pomorskiego w celu uaktualnienia danych, a następnie po wprowadzeniu zmian 
przekazywano listy zakładów do PWIS. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 586-620; Tom II str. 20-95) 

W ramach współpracy WLW organizował przynajmniej raz w roku wspólne 
spotkania z inspekcja sanitarną, których celem było omówienie zasad współpracy, 
analiza i omówienie obowiązujących trendów dotyczących bezpieczeństwa 
żywności, a także opracowania wspólnych kierunków działań na kolejny rok. 
W okresie objętym kontrolą spotkania takie odbyły się w dniach: 11 marca 2013 r., 
14 kwietnia 2014 r. oraz 18 marca 2015 r.  

W trakcie spotkania w 2013 r. podsumowano współpracę obu inspekcji na szczeblu 
wojewódzkim i powiatowym objętą Porozumieniem Regionalnym. Omówiono 
współpracę dotyczącą bieżącego aktualizowania list zakładów wspólnie 
nadzorowanych, oceniono współpracę z powiatowymi inspektorami sanitarnymi 
w zakresie wydawania orzeczeń o przydatności wody do spożycia w związku 
z wymogiem importera. 

Przekazano wzajemne informacje dotyczące: 

 postępowania ze „zwrotami” z zakładów sprzedaży detalicznej do zakładów 
produkcyjnych, 

 zasad nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego 
w zakładach sprzedaży detalicznej i hurtowniach. 

                                                      
24 Zawarte 21 września 2007 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii 
o współdziałaniu i współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej. 
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W trakcie spotkania w 2014 r. podsumowano współpracę obu inspekcji na szczeblu 
wojewódzkim i powiatowym objętą Porozumieniem Regionalnym oraz z zakresu 
bieżącego aktualizowania list zakładów wspólnie nadzorowanych. 
Uzgodniono wzajemne przekazywanie informacji dotyczących: 

 przesyłania informacji o reklamacjach zgłaszanych przez konsumentów, 
w tym wymagających interwencji na etapie produkcji, 

 informowania o nieprawidłowym postępowaniu z mrożonymi produktami 
pochodzenia zwierzęcego i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego 
w zakładach żywienia zbiorowego, 

 przygotowania zakładów do misji FVO25 w zakresie mięsa drobiowego 
i dodatków. 

W trakcie spotkania w 2015 r. podsumowano współpracę obu inspekcji na szczeblu 
wojewódzkim i powiatowym objętą Porozumieniem Regionalnym oraz z zakresu 
bieżącego aktualizowania list zakładów wspólnie nadzorowanych. 
Poruszano zagadnienia i przekazano wzajemne informacje dotyczące: 

 nowej serii audytów międzysektorowych planowanych w Polsce w 2015 r. 
w związku z częstymi przypadkami fałszowania żywności w UE, 
zainicjowanych przez Biuro FVO dotyczących oceny urzędowych kontroli 
w zakresie znakowania i stosowania substancji dodatkowych w mięsie 
i produktach złożonych, 

 składu i znakowania gotowych mieszanek przyprawowych do produkcji 
wyrobów mięsnych, 

 mrożenia mięsa świeżego w zakładach żywienia zbiorowego, 

 kontroli w zakładach podlegających wspólnemu nadzorowi. 

      (dowód: akta kontroli Tom II str.16-19) 

Ponadto realizacja Porozumienia Regionalnego wynikająca z rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony 
Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być 
przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta26 polegała również na 
wymianie informacji27 dotyczących chorób zakaźnych zwierząt, które organy Inspekcji 
Weterynaryjnej przesyłały każdego miesiąca do organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Ponadto WLW otrzymywał od PWIS comiesięczne sprawozdania 
okresowe o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach 
w województwie kujawsko-pomorskim za okresy dwutygodniowe, kwartalne i roczne 
(MZ-56).  

  (dowód: akta kontroli Tom II str. 6; 140-165) 

WLW w ramach nadzoru nad PLW posiadał wiedzę na temat ich współpracy 
z innymi inspekcjami w ramach porozumień zawartych na szczeblu powiatowym28. 
W okresie objętym kontrolą PLW objęli nadzorem podmioty, które zgłosiły 
prowadzenie działalności związanej z rozbiorem, produkcją mięsa mielonego oraz 
surowych wyrobów mięsnych przeznaczonych do wprowadzania na rynek oraz 
innych przetworzonych i nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego, 

                                                      
25 Food and Veterinary Office – Biuro Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej. 
26 Dz. U. z 2013 r., poz. 160. 
27 T.j. sprawozdań o chorobach zakaźnych (RRW-7), sprawozdań o wystąpieniu wścieklizny, miesięcznych informacji 
zbiorczych o stwierdzeniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i obowiązkowi rejestracji, 
miesięcznych informacji o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz 
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. 
28 Wszyscy powiatowi lekarze weterynarii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawarli z organami inspekcji sanitarnej 
z obszaru działania powiatu stosowne porozumienie o współpracy. 
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które spełniały warunki rozporządzeń29, a także podmioty zajmujące się 
przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego wymagające kontrolowanej 
temperatury. W latach 2013-2015 (I półrocze) ilość podmiotów objętych nadzorem 
wynosiła odpowiednio 20, 21 oraz 16. 

PLW we współpracy z powiatowymi organami Inspekcji Sanitarnej przeprowadzali 
na terenie swoich powiatów, wspólne kontrole podmiotów, które pozostawały pod 
wspólnym nadzorem obu inspekcji (w latach 2013-2015 I półrocze odpowiednio 61, 
63 oraz 70), a także, w szczególnych przypadkach uczestniczyli w kontrolach jako 
osoby przysposobione do kontroli, np. w przypadku kontroli warunków uśmiercania 
i sprzedaży karpia w okresie przedświątecznym. Sprzedaż taka odbywa się 
w podmiotach nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w związku 
z czym powiatowi lekarze weterynarii nie posiadają kompetencji kontrolnych wobec 
tych podmiotów. W latach 2013-2015 (I półrocze) przeprowadzono odpowiednio 34, 
31 oraz 15 wspólnych kontroli. 

   (dowód: akta kontroli Tom II str. 8;180-181) 

W zakresie nadzoru organów inspekcji weterynaryjnej nad obiektami na 
targowiskach WLW wyjaśnił, że „kontrola targowisk oraz innych miejsc sprzedaży 
detalicznej nie należy do kompetencji PLW. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii posiada jednak wiedzę, że powiatowi lekarze weterynarii w ramach 
współpracy podejmują się przeprowadzania wspólnych kontroli takich podmiotów”. 

(dowód: akta kontroli Tom II str.9) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia WLW w zbadanym zakresie.  

                                                      
29 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania 
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz.753) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r., Nr 5, poz. 38). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli30,  
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Bydgoszczy. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, nie 
oczekuje przedstawienia przez Pana Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynrii 
informacji, o której mowa w art. 62 ustawy o NIK.  

Bydgoszcz, dnia          grudnia 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Jan Pierzyński  

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

 

 

 

                                                      
30 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, dalej: „ustawa o NIK”. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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