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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 

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

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 
przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starachowicach 
(zwanym dalej „PIW”) w zakresie przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2007-2010 
(I półrocze).   

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 23 sierpnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 
o NIK, przekazuje Panu Doktorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Pana Doktora w zakresie kontrolowanej działalności.  

Ocenę pozytywną uzasadnia: 

− utworzenie komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z ochroną praw 
zwierząt; 

− prowadzenie systematycznych kontroli warunków hodowli zwierząt; 

Nieprawidłowość stanowi rozbieŜność danych zawartych w rejestrze podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną z danymi zawartymi w ewidencjach działalności 
gospodarczej prowadzonych przez gminy powiatu starachowickiego. 
 
                                                 
1 Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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1.  Realizacja zadań związanych z ochroną praw zwierząt w Inspektoracie powierzona 
została wyznaczonej w tym celu została komórce organizacyjnej, której zakres działania,  
a takŜe kompetencje pracownika zostały określone w regulaminie organizacyjnym PIW.  
W Inspektoracie zadania te wykonuje zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Starachowicach w ramach zespołu do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt i higieny materiału biologicznego. 

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi zgodnie z wymogiem art. 11 ust. 1 ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt2 rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (rejestr). Rejestr ten 
prowadzony jest w formie elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków, zgodnie  
z wytycznymi określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną3. Spełnia on wszystkie wymogi w zakresie danych dotyczących poszczególnych 
podmiotów jakie określa art. 11 ust. 2 ww. ustawy, tj. zawiera dane osobowe, adres podmiotu, 
weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeśli został nadany, określenie rodzaju i zakresu 
prowadzonej działalności nadzorowanej, informacje o decyzji wydanej w przypadku 
stwierdzenia naruszeń wymogów weterynaryjnych oraz datę wpisu i wykreślenie z rejestru. 
Dane zawarte w rejestrze, a takŜe informacje o zmianach stanu faktycznego lub prawnego 
ujawnionego w rejestrze były systematycznie (co miesiąc) przekazywane za pośrednictwem 
wojewódzkiego lekarza weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii. 

Porównanie danych uzyskanych przez kontrolerów w trybie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy 
o NIK, od pięciu wójtów gmin powiatu starachowickiego o liczbie podmiotów 
zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej, które prowadzą, bądź prowadziły  
w badanym okresie działalność w zakresie zarobkowego transportu zwierząt, organizowania 
targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz funkcjonowania schronisk dla 
zwierząt z prowadzonym przez Inspektorat rejestrem wykazało, Ŝe rejestr nie zawiera danych 
dotyczących pięciu podmiotów zarejestrowanych w Urzędzie Gminy w Pawłowie, które 
zgłosiły działalność w zakresie sprzedaŜy hurtowej zwierząt. 

Powiatowy lekarz weterynarii nie kontaktował się z wójtami gmin powiatu 
starachowickiego w celu skonfrontowania danych z rejestru prowadzonego przez Inspektorat, 
z danymi wynikającymi z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonymi przez gminy.   

Na terenie Powiatu Starachowickiego nie wystąpiły przypadki skreśleń z rejestru  
z przyczyn określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, tj. w przypadku gdy podmiot 
prowadzący działalność nadzorowaną nie zastosuje się do nakazu lub zakazu określonego  
w decyzji. 

3. Do Inspektoratu nie wpłynęły pisemne zgłoszenia zamiaru prowadzenia działalności 
nadzorowanej w formie organizowania targów oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt. W związku z powyŜszym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach nie 

                                                 
2 Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm. 
3 Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz. 81. 
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podejmował Ŝadnych działań weryfikujących wnioski, jak równieŜ nie wydawał Ŝadnych 
decyzji (odmownych, nakazujących, zakazujących) dotyczących tego typu działalności 
nadzorowanej.  

4. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach przeprowadzili 
w okresie objętym kontrolą 278 kontroli dotyczących warunków hodowli zwierząt. W ich 
efekcie wydano 4 decyzje nakazujące podjęcie w określonym terminie działań zmierzających 
do usunięcia ustalonych uchybień w działalności hodowlanej.  

W badanym okresie przeprowadzono 1 kontrolę doraźną dotyczącą niehumanitarnego 
traktowania psa, którą przeprowadzono na wniosek straŜ miejskiej. Kontrola ta nie wykazała 
nieprawidłowości opisanych w zgłoszeniu. Innych kontroli doraźnych nie prowadzono. 
Organizacje społeczne, organy gmin, jak równieŜ mieszkańcy nie zgłaszali uwag ani 
postulatów mających na celu poprawę warunków utrzymania zwierząt.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje  
o skonfrontowanie danych z rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną  
z danymi wynikającymi z ewidencji działalności gospodarczej poszczególnych gmin powiatu 
starachowickiego w celu ustalenia rzeczywistej liczby podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną. 

NajwyŜsza Izba Kontroli w Kielcach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 
oczekuje przedstawienia przez Pana Doktora w terminie 30 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 
i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub 
przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Doktorowi prawo zgłoszenia na 
piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, 
uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 
nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 
uchwały właściwej komisji NIK. 
 


