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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/043 – Nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich 

Okres objęty kontrolą Kontrolą objęto lata 2014-2016 (do 30.06.) 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Jerzy Łukaszuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

przeprowadzenia kontroli nr LLU/106/2016 z dnia 7.10.2016 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (dalej: WIW), 20-325 Lublin, ul. Droga 

Męczenników Majdanka 50 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Paweł Piotrowski, Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (dalej: WLW)1. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 2-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2 pozytywnie nadzór WLW nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich w transporcie i uboju. 

Powyższą ocenę uzasadnia rzetelne kontrolowanie wykonywanych przez 

powiatowych lekarzy weterynarii (dalej: PLW) zadań z zakresu ochrony zwierząt 

gospodarskich podczas transportu i uboju, monitorowanie wykonania zaleceń 

pokontrolnych przez PLW oraz obligowanie ich do wnikliwego rozpatrywania 

sygnałów (również anonimowych skarg) o nieprawidłowościach z zakresu 

dobrostanu zwierząt w transporcie i uboju.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 niedostatecznej weryfikacji wykazów aktualizacyjnych podmiotów prowadzących 

obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skupu zwierząt, co 

skutkowało niezamieszczeniem dwóch przedsiębiorców w wykazie 

prezentowanym na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii (dalej: 

GLW), niewykreśleniem z tego wykazu trzech oraz zgłoszeniem do wykazu jednego 

przedsiębiorcy, którego działalność nie podlegała publikacji, 

 niedoprowadzeniu do pełnej zgodności sprawozdań jednostkowych PLW 

z nadzoru weterynaryjnego RRW-3 z prowadzonymi rejestrami i wykazami oraz 

sprawozdaniem łącznym WLW. 

Nieprawidłowości te nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. 

                                                           
1 Pan Paweł Piotrowski jest WLW od 23.02.2016 r. Do 22.02.2016 r. WLW był Jerzy Zarzeczny. 
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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Działalność Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie 
przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt 
gospodarskich w transporcie i uboju 

1.1.  Na okres objęty kontrolą WIW zaplanował łącznie 11 kontroli (4 na 2014 r., 

6 na 2015 r. i 1 na I półrocze 2016 r.), uwzględniających w swoim zakresie zadania 

PLW związane z ochroną zwierząt w transporcie (6) i uboju (5). Zrealizowano 

10 kontroli (3 w 2014 r., 6 w 2015 r. i 1 w I półroczu 2016 r.)3, z tego pięć 

dotyczących dobrostanu zwierząt w transporcie i pięć - podczas ich uboju.  

Zagadnienia związane z dobrostanem zwierząt w transporcie uwzględniane były 

w kontrolach realizowanych przez Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt WIW. 

Przedmiotem tych kontroli w 2014 r. był: nadzór PLW nad przewoźnikami zwierząt, 

targami, wystawami i pokazami zwierząt, podmiotami prowadzącymi działalność 

w zakresie akwakultury; kontrole identyfikacji i rejestracji zwierząt.  W 2015 r. 

kontrole dotyczyły m.in. dobrostanu zwierząt oraz ich identyfikacji i rejestracji, 

wykonania zaleceń pokontrolnych z 2013 r. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości w odniesieniu do zadań związanych z dobrostanem zwierząt 

realizowanych przez PLW w ramach nadzoru nad środkami transportu, załadunku 

i rozładunku zwierząt, przedsiębiorstwami zajmującymi się transportem zwierząt, 

miejscami gromadzenia zwierząt i wypoczynku. Z uwagi na konieczność zwalczania 

ogniska Salmonelli w powiecie ryckim, w 2014 r. Zespół ten nie zrealizował 

planowanej kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii (dalej: PIW) 

w Rykach. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 9, 13-82, 281-287) 

Kontrole przeprowadzone przez Zespół Bezpieczeństwa Żywności dotyczyły 

realizacji przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 września 

2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania4 (dalej: 

rozporządzenia nr 1099/2009) oraz postanowień instrukcji GLW nr GIWz.420-31/13 

z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli 

w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania 

o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach5 (dalej: instrukcja GIWz.420-31/13), 

w szczególności nowych wymagań obowiązujących od 2013 r.  

Kontrole te ujawniły następujące nieprawidłowości:   

 ze względu na bardzo ogólne potraktowanie zagadnień dotyczących 

dobrostanu zwierząt w standardowych procedurach operacyjnych w rzeźni 

GRAMAR we Włodawie nie stanowiły one zbioru jednoznacznych instrukcji 

postępowania w rozumieniu art. 2 lit. i rozporządzenia nr 1099/2009. Były one 

niejednoznaczne i stwarzały możliwość działań niezgodnych z przepisami. Nie 

uwzględniono w nich szczegółowych procedur monitorowania, wymaganych art. 

16 rozporządzenia nr 1099/2009; nie określono jednoznacznie, że zwierzęta 

wykazujące trudności w poruszaniu się powinny zostać ubite w miejscu, 

w którym się znajdują. Zdaniem kontrolujących inspektorów WIW, treść tych 

procedur wskazywała, że PLW nie kontrolował nadzorowanej rzeźni w zakresie 

określonym w rozdziale 4 pkt 2.2. lit a-h instrukcji nr GIWz.420-31/13 (kontrola z 

2014 r. w PIW we Włodawie); 

                                                           
3 W badanym okresie przeprowadzono w PIW ogółem 85 kontroli planowych (33 w 2014 r., 34 w 2015 r. i 18 w I półroczu 
2016 r.) i 94 kontrole doraźne (odpowiednio: 35, 21 i 38). 
4 Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1 
5 http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3680 

Opis stanu 

faktycznego 



 

4 

 niewystarczającą szczegółowość i jednoznaczność niektórych kwestii 

w procedurach operacyjnych ubojni drobiu Drob-Wit w Witowicach. Uwagi 

inspektorów WIW dotyczyły kwestii monitorowania procesów uboju, statusu 

osoby odpowiedzialnej za dobrostan zwierząt, postępowania z ptakami 

z urazami kończyn (kontrola z 2016 r. w PIW w Puławach); 

 niewyznaczenie w sposób formalny i zgodnie z wymogami art. 17 

rozporządzenia nr 1099/2009 osoby odpowiedzialnej za dobrostan zwierząt 

w rzeźni GRAMAR we Włodawie (kontrola z 2014 r. w PIW we Włodawie); 

 brak przeszkolenia pracowników rzeźni GRAMAR z wymagań rozporządzenia 

nr 1099/2009 oraz behawioru i dobrostanu zwierząt (kontrola z 2014 r. w PIW 

Włodawa i kontrola sprawdzająca z 2015 r.); 

 osoby odpowiedzialne za dobrostan zwierząt w rzeźni Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Zagrodzie nie miały wpisanej tej czynności/odpowiedzialności 

do zakresu obowiązków (kontrola z 2015 r. w PIW Krasnystaw); 

 niedostateczne oddzielenie hali ubojowej rzeźni GRAMAR od korytarza 

przepędu bydła – przepędzane zwierzęta miały wgląd na halę ubojową 

(kontrola z 2014 r. w PIW we Włodawie); 

 niedostępność na stanowisku ubojowym rzeźni GRAMAR zapasowego 

urządzenia do ogłuszania zwierząt, niewłaściwy sposób sprawdzania 

poprawności działania ogłuszacza (brak testera natężenia prądu, sprawdzano 

tylko reakcję wyświetlacza po podłączeniu do prądu), niewystarczający sposób 

sprawdzania poprawności pracy aparatu ubojowego JP 4 (sprawdzano tylko 

przesuw tłoka), brak dowodów na zgodność obsługi tego aparatu z zaleceniami 

producenta (kontrola z 2014 r. w PIW we Włodawie); 

 brak sprzętu do sprawdzania poprawności pracy aparatu ubojowego STZ-3 

w rzeźni GRAMAR we Włodawie (kontrola sprawdzająca z 2015 r. w PIW we 

Włodawie) oraz w rzeźni RSP w Zagrodzie (kontrola z 2015 r. w PIW 

w Krasnystawie). W rzeźni RSP w Zagrodzie sprawdzanie parametrów ww. 

aparatu odbywało się na pierwszym ogłuszanym zwierzęciu, a na stanowisku 

ubojowym nie było dostępne zapasowe urządzenie do ogłuszania zwierząt; 

 nieprowadzenie rejestru działań podejmowanych dla zachowania i/lub poprawy 

dobrostanu zwierząt w rzeźni (kontrole z 2014 i 2015 r. w PIW we Włodawie 

oraz z 2016 r. w PIW w Puławach); 

 nierzetelne i niezgodne z instrukcją GIWz.420-31/13 prowadzenie dzienników 

przed i poubojowego badania zwierząt: zapisy niespójne z protokołami środków 

transportu (kontrole z 2015 r. w PIW w Krasnystawie i Włodawie). 

Z informacji PLW i kontroli sprawdzających wynikało, że PLW podjęli działania, 

w wyniku których wyeliminowane zostały wszystkie nieprawidłowości ujawnione 

w wyniku kontroli WIW. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 9, 83-84, 95-106-120, 261-263, 265-272, 277, 281-

282, 284, 286) 

1.2. W objętym kontrolą okresie WIW przeprowadził 31 kontroli doraźnych na 

polecenie GLW, z których: 

 17 przeprowadzonych zostało w 2014 r. w zakresie prawidłowości nadzoru PLW 

nad rzeźniami o niedużej zdolności ubojowej (do ok. 200 szt./tydzień)6 a 10 

                                                           
6 Pisma GLW GIWbż-5010-52/2014(1) z 4.08.2014 r. oraz GIWbż-5010-52/2014(5) z 8.09.2014 r. 
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(2 w 2014 r., 8 w 2015 r.) dotyczyło sprawdzenia wykonania zaleceń wydanych 

PLW po ww. kontrolach doraźnych z 2014 r.; 

 jedna (24.06. oraz 1.07.2015 r.) dotyczyła nadzoru PLW w Łukowie nad 

Zakładami Mięsnymi „Wierzejki” w Płudach w zakresie realizacji postanowień 

rozporządzenia nr 1099/2009 oraz instrukcji GLW nr GIWz.420-31/13 

z 28.03.2013 r., w związku z zapowiedzianą na 2.07.2015 r. wizytą w tych 

Zakładach przedstawicieli Meksyku; 

 jedną (8.03.2016 r.) objęto warunki dobrostanu w rzeźni w Zakładach Mięsnych 

„Łmeat-Łuków” w Łukowie przed wizytą studyjną FVO7 w zakresie higieny 

uboju, pierwszy ubój w systemie koszer; 

 jedna (13.03.2016 r.) dotyczyła nadzoru PLW w Puławach nad zakładem PINI 

BEEF Sp. z o.o. Oddział w Końskowoli – przegląd, przed misją Egiptu 

w zakładach – dokumentów dotyczących dobrostanu zwierząt podczas uboju, 

zwłaszcza standardowych procedur operacyjnych oraz kontroli monitorowania 

oznak braku świadomości i utraty życia podczas uboju; 

 jedna (15.03.2016 r.) dotyczyła wizyty studyjnej inspektorów FVO w zakresie 

higieny uboju zwierząt rzeźnych w Zakładach Mięsnych „Łmeat-Łuków”8. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 83-260) 

Analiza sprawozdań9 z dziesięciu (32,3% ogółu) wybranych kontroli doraźnych 

wykazała, że ujawniły one następujące nieprawidłowości i uchybienia w rzeźniach 

z zakresu dobrostanu zwierząt: 

 braki i/lub nieprecyzyjne zapisy w procedurach operacyjnych ZM 

„Wierzejki” dotyczące: monitorowania skuteczności ogłuszania; miejsca uboju 

zwierząt mających trudności w poruszaniu się; czasu ogłuszania i 

wykrwawiania;   

 niewyznaczenia w ZM „Wierzejki” osoby odpowiedzialnej za dobrostan 

zwierząt na wszystkich etapach procesu ubojowego, uprawnionej do wydawania 

poleceń z tego zakresu wszystkim pracownikom Zakładu odpowiedzialnym za 

dobrostan zwierząt w poszczególnych działach Zakładu i procesu uboju oraz 

nadzorowania wykonania takich poleceń; 

 niewłaściwy system przepędu zwierząt z użyciem butelek plastikowych 

na kijach (hałas) w ZM „Wierzejki”; 

 niewłaściwy system przetrzymywania zwierząt w magazynie żywca ZM 

„Łmeat-Łuków”: wiązanie za rogi na krótkich powrozach, stłoczenie zwierząt 

pomimo znacznych możliwości lokalowych, niewystarczająca ilość ściółki w 

kojcach; niestosowanie przez personel magazynu żywca technik 

przemieszczania zwierząt zgodnie z wzorcami zachowań zwierząt; 

 niewłaściwy proces unieruchamiania i/lub przepędzania zwierząt na 

terenie rzeźni ZM „Łmeat-Łuków”, skutkujący znacznymi obtarciami i 

uszkodzeniami skóry na grzbietowej stronie okolicy krzyżowej, widocznymi u 

podwieszanych sztuk oraz krwiakami tej okolicy wycinanymi podczas obróbki 

tusz; 

                                                           
7 Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO - Food and Veterinary Office) podlegające Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia 
i Konsumentów w Komisji Europejskiej. 
8 Zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii, znak: GIWbż-0810-2/2016 (1), z dnia 2 marca 2016 
(FVODG(SANTE)/2016-8852 Slaughter Hygiene Study Visit Itinerary 14-18/03/2016). 
9 Kontrole w dniach 8..03.2016 r. i 15.03.2016 r. udokumentowano notatkami służbowymi, sporządzonymi odpowiednio przez 
inspektorów WIW i PLW w Łukowie.  
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 konstrukcja rzeźni Masarni z Ubojnią w Hrubieszowie wymusza 

konieczność transportu ogłuszanych sztuk bydła do stanowiska wykrwawiania 

znajdującego się na wyższym piętrze. Zdaniem inspektorów WIW, mogło to 

stwarzać ryzyko przekroczenia dopuszczalnego czasu pomiędzy ogłuszeniem a 

wykrwawianiem, a w razie awarii wyciągarki – skutkować powrotem 

świadomości na szlaku komunikacyjnym na piętro, na którym nie ma dostępu 

do urządzenia ogłuszającego10; 

 niedokumentowanie w ZM „Wierzejki” codziennego przeglądu urządzeń 

do ogłuszania i unieruchamiania zwierząt; brak opisu sposobu sprawdzania tych 

urządzeń; 

 niezgodne z instrukcją GIWZ.420-31/13 prowadzenie przez lekarza 

wyznaczonego dzienników przed i poubojowego badania zwierząt w ZM 

„Wierzejki”. 

PLW podjęli działania skutkujące usunięciem wszystkich nieprawidłowości 

stwierdzonych w toku kontroli WIW.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 121-125, 162-168, 175-179, 185-194, 221-225, 229-

231, 242-244, 251-260, 266, 273-276, 279-280, 282, 284-287) 

W okresie objętym kontrolą WLW zalecił PLW przeprowadzenie kontroli doraźnych 

dotyczących: 

 sprawdzenia, wspólnie z Policją, dobrostanu zwierząt i dokumentacji podczas 

transportu zwierząt małymi środkami transportu11, 

 sprawdzenia wykonania zaleceń wydanych po kontrolach przeprowadzonych 

w 2014 r. w zakresie dobrostanu zwierząt w rzeźniach12, 

 zbadania zasadności zarzutów podniesionych w sześciu skargach, o których 

mowa w pkt 2.1. nin. wystąpienia. 

We wszystkich tych przypadkach WLW żądał i otrzymał od PLW informacje 

o przeprowadzeniu i wynikach kontroli. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 83-85, 88, 90-91, 108, 118, 140, 146, 153) 

1.3.1. WLW realizował, wynikający z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt13 oraz art. 

22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego14, obowiązek przekazywania do GLW informacji uzyskanych z 

rejestrów i wykazów prowadzonych przez PLW. W wyniku porównania dostępnych 

na stronie internetowej GLW rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych i 

zatwierdzonych z rejestrami i wykazami otrzymanymi przez WLW od sierpnia 2016 

r. pocztą elektroniczną od PLW lub wnioskami PLW o zmianę niektórych danych w 

tych rejestrach i wykazach nie stwierdzono różnic w odniesieniu do: 

a) rejestru zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt 

wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej15, 

b) wykazu prowadzonych miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub 

przeładunku zwierząt16, 

                                                           
10 Kontrola sprawdzająca WIW wykazała, że realizując zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym WIW PLW 
przeprowadził analizę procesu uboju i stwierdził, że czas pomiędzy oszołomieniem bydła a rozpoczęciem wykrwawiania był 
zgodny z przepisami. 
11 Pismo WLW do PIW: Zak.912.6.7.2014 z 5.08.2014 r. w związku z pismem GLW: GIWbż-5010-52/2014(2) z 5.08.2014 r. 
12 e-mail kierowników: Zespołu ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności z 3.12.2014 r. 
w związku z planowaną na marzec 2015 r. kontrolą inspektorów Biura ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej.   
13 Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm. 
14 Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 ze zm. 
15 http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=2382 
16 http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4056 
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c) wykazu prowadzonych miejsc gromadzenia zwierząt17, 

d) rejestru rzeźni prowadzących ubój zwierząt kopytnych udomowionych18, 

e) rejestru ubojni drobiu i zajęczaków19.  

Stwierdzono 11 rozbieżności pomiędzy wykazem podmiotów prowadzących obrót 

zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt20 dostępnym w czasie 

badania nin. zagadnień (14.10.2016 r.) na stronie internetowej GLW za sierpień 2016 r., 

a wykazem sporządzonym w WIW na podstawie wykazów PLW i przekazanym do 

Głównego Inspektoratu Weterynarii (dalej: GIW) e-mailem z 12.09.2016 r. Wykaz 

GLW prezentował informacje o 289 podmiotach z terenu województwa lubelskiego, lecz 

nie zawierał danych o sześciu podmiotach ujętych w wykazie WIW, o weterynaryjnych 

numerach identyfikacyjnych: 06046130, 06126114, 06126116, 06146101, 06146116, 

06206124. Z kolei wykaz WIW zawierał 291 pozycji, ale brak było w nim danych 

o pięciu podmiotach ujętych w wykazie GLW, o weterynaryjnych numerach 

identyfikacyjnych: 06076117, 06116164, 06146105, 060961101, 060961129. 

W sześciu przypadkach rozbieżności wynikały z przyczyn leżących po stronie WIW, 

co omówiono w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

Z wyjaśnień uzyskanych od starszej inspektor w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 

GIW, do której WIW kierował co miesiąc wykazy aktualizacyjne pośredników 

wynikało, że: 

 z wykazu GLW wykreślono podmioty 06126114, 06146101 i 06206124, które 

zgodnie z informacjami zamieszczonymi w wykazach aktualizacyjnych 

odpowiednio za sierpień 2016 r., czerwiec 2016 r. i sierpień 2016 r. jedynie 

zawiesiły swoją działalność, gdyż zgodnie z zaleceniem, zawartym w piśmie GLW 

GIWz.410/PS-8/12 z 12.07.2012 r., są z wykazu usuwane. Ponownie są w nim 

umieszczane po otrzymaniu od WIW informacji o wznowieniu działalności; 

 z powodu pomyłki lub niezapisania zmiany w systemie z wykazu GLW nie 

wykreślono podmiotu o weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym 06116164, który 

w wykazie aktualizacyjnym WIW za grudzień 2015 r. został zaznaczony na 

czerwono i opatrzony uwagą „skreślony 01.12.2015”. 

W toku nin. kontroli nie było możliwości ustalenia przyczyn niepowiadomienia GIW 

o zawieszeniu 27.06.2013 r. działalności przez podmiot o numerze 0607611721.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 288-289, 300-305, 311-384, tom II str. 53-62) 

W toku równolegle prowadzonej przez NIK kontroli w PIW w Łukowie stwierdzono 

nieaktualność danych wykazu rzeźni zatwierdzonych do uboju zwierząt kopytnych 

udomowionych, dostępnych na stronie internetowej GLW według stanu na dzień 

22.11.2016 r. Błędne informacje dotyczyły podmiotu o numerze weterynaryjnym  

0611010722. Niezgodność spowodowana została awarią poczty elektronicznej, 

w wyniku której do WIW nie dotarł e-mailem PIW w Łukowie z 11.07.2016 r. 

z wnioskiem i danymi do aktualizacji wykazu GLW. W toku kontroli NIK w wykazie 

GLW skorygowano informacje odnoszące się do ubojni prowadzonej przez ww. 

podmiot.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 174-181) 

                                                           
17 http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4946 
18 http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4498 
19 http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4300 
20 http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4948 
21 Nie żyje pracownik, który do 2014 r. zajmował się aktualizacją wykazów. 
22 Nieaktualna była nazwa zakładu oraz adnotacja o zawieszeniu działalności. 
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1.3.2. Stosownie do wymogu art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej23 w WIW sporządzano i przekazywano do GIW m.in. roczne 

sprawozdania z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji 

i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej RRW-3 oraz sprawozdanie z działalności 

i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia 

zwierzęcego RRW-5. Sprawozdania te w WIW opracowywano na podstawie 

sprawozdań jednostkowych sporządzonych w PIW, według wzorów określonych 

w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 i 2015, 

opublikowanych w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów24. 

Analiza wybranych pozycji sprawozdań RRW-5 za 2014 i 2015 r. (dział 1 pkt 08a, 

09a, 31a, 32a) sporządzonych w WIW wykazała, że prezentowane w nich dane były 

zgodne z sumą wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych sporządzonych 

w PIW. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 63-74) 

Zakres i przyczyny rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w sporządzonych 

w PIW jednostkowych sprawozdaniach RRW-3 a sprawozdaniem łącznym 

sporządzonym w WIW i przekazanym do GIW omówiono w sekcji „Ustalone 

nieprawidłowości”. 

1.4. W okresie objętym nin. kontrolą porozumienie o współdziałaniu i współpracy 

organów Inspekcji Transportu Drogowego (dalej ITD) i organów Inspekcji 

Weterynaryjnej25 (dalej IW) na szczeblu wojewódzkim było realizowane 

w ograniczonym zakresie.  

Zgodnie z § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 1-3 porozumienia, na szczeblu terenowym 

współdziałanie obydwu inspekcji miało być realizowane m.in. między wojewódzkimi 

lekarzami weterynarii, a właściwymi miejscowo wojewódzkimi inspektorami 

transportu drogowego i obejmować w szczególności: 

1) przeprowadzanie wspólnych kontroli w uzgodnionym wcześniej miejscu, 

terminie i zakresie, zgodnie z planem kontroli, jak również prowadzenie 

wspólnych kontroli wyrywkowych, 

2) wzajemne przekazywanie informacji, raportów oraz wniosków wynikających 

z analizy problemów w zakresie, o którym mowa w § 1, istotnych dla 

wykonywania zadań drugiej Strony, 

3) wymianę informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia 

bezpieczeństwa w transporcie drogowym, komunikacji międzynarodowej. 

Z wyjaśnień poprzedniego WLW, a od 23.02.2014 r. Z-cy WLW wynikało, że: 

 w okresie objętym kontrolą NIK WLW nie planował i nie przeprowadzał 

wspólnych kontroli z ITD. „Od 2014 roku ustalono, że w przypadku kiedy będzie 

potrzebna pomoc merytoryczna dotycząca transportu zwierząt ITD będzie się 

kontaktować z PLW oraz pracownikami PIW”. Wyjaśniający podał, że w roku 

2014 przeprowadzono trzy kontrole planowe (dwie - PIW Biała Podlaska, jedną 

-  PIW Chełm) oraz pięć kontroli doraźnych (cztery PIW Biała Podlaska, jedną 

PIW Radzyń Podlaski); w roku 2015 jedną kontrolę planową i cztery doraźne 

(PIW Biała Podlaska); w I półroczu 2016 r. dwie kontrole planowe (PIW Biała 

Podlaska); 

                                                           
23 Dz. U. z 2016 r. poz. 1068. 
24 Na rok 2014 – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 415, ze zm.), na rok 
2015 – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 561, ze zm.). 
25 Porozumienie z dnia 16 października 2007 r. pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem 
Transportu Drogowego o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego w celu zapewnienia 
sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie zasad i warunków transportu, a w szczególności nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. 
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 „Wymiana informacji odbywała się na bieżąco na poziomie organów 

przeprowadzających kontrole”. W wyniku kontaktów roboczych WLW 

z Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego (dalej: WITD) 

organizowano szkolenia dla pracowników IW i ITD oraz „ustalano zakres oraz 

częstotliwość wspólnych kontroli środków transportu na drodze, które w imieniu 

IW będą wykonywali PLW na podstawie zgłoszeń od jednostek terenowych 

ITD”.  

W objętym kontrolą okresie zorganizowano jedno szkolenie z zakresu ochrony 

zwierząt podczas transportu. Zostało ono przeprowadzone 18.01.2016 r. przez 

inspektorów ITD26 dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (brak danych 

o liczbie biorących udział) i 26 pracowników ITD. Ponadto 10.10.2016 r. WIW 

zorganizował w siedzibie WITD szkolenie dla 23 pracowników ITD w aspekcie 

afrykańskiego pomoru świń i dokumentacji wymaganej podczas transportu tych 

zwierząt27;   

 „Wymiana informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia 

bezpieczeństwa w transporcie drogowym odbywała się podczas wspólnych 

szkoleń w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt podczas transportu, które 

prowadzono na szczeblu wojewódzkim”. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 7, 10-11, tom II str. 77-82) 

Stwierdzono, że 1.12.2015 r. WLW zawarł z Lubelskim WITD porozumienie 

o współpracy, którego § 3 ograniczał podmiotowy zakres współpracy IW i WITD do 

szczebla powiatowego i pracowników zatrudnionymi w WITD, co było niezgodne 

z porozumieniem z 2007 r. pomiędzy GLW a GITD.   

Z-ca WLW wyjaśnił, że „Lubelski WLW, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

o Inspekcji Weterynaryjnej28, nadzoruje i koordynuje prace powiatowych lekarzy 

weterynarii. Dlatego też zleca im czynności bezpośredniej kontroli i jednocześnie 

nadzoruje skuteczność tych działań. W związku z tym, że struktura ITD nie 

odpowiada bezpośrednio strukturze IW, PLW zostali bezpośrednio zobowiązani do 

współpracy z najbliższymi im oddziałami terenowymi ITD. Ponadto inspektorzy PIW 

posiadają dostęp do aktualnych danych dotyczących szczegółów prowadzenia 

działalności podmiotów zajmujących się transportem zwierząt, co znacznie ułatwia 

ustalenie z ITD terminu, czasu i miejsca kontroli. Tego typu praktyka współpracy 

inspektorów PIW z ITD prowadzona jest od 2004 r., nie budziła zastrzeżeń 

i sprawdzała się w praktyce. Natomiast na szczeblu wojewódzkim organizowane są 

wspólne z WITD spotkania szkoleniowe, na których omawiane są również strategie 

działań.” 

Wyjaśniający podał, że do 30.11.2015 r. podstawę współpracy WLW z WITD 

stanowiło porozumienie zawarte 28.09.2004 r. pomiędzy WLW a WITD 

o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz 

porozumienie zawarte na szczeblu centralnym z 18.08.2004 r. 29 W ramach tej 

współpracy WLW rozdysponowywał do właściwych PLW harmonogramy [pracy 

inspektorów] opracowane przez ITD. „Podsumowanie wspólnych kontroli, 

omawianie ich wyników oraz przekazywanie doświadczeń odbywało się na poziomie 

                                                           
26 Przy współudziale Animal Welfare Foundation. 
27 Wyjaśniający wskazał też dwa szkolenia sprzed okresu objętego nin. kontrolą NIK, tj.: (1) przeprowadzone przez WIW 
2.02.2011 r. dla pracowników ITD z zakresu dobrostanu zwierząt w transporcie, przepisów prawa krajowego i UE oraz 
dokumentacji towarzyszącej przesyłkom zwierząt; (2) przeprowadzone przez ITD 29.11.2011 r. dla pracowników IW 
dotyczące odczytu tachografów cyfrowych. 
28 Dz. U. z 2016 r. poz. 1077. 
29 W okresie objętym nin. kontrolą NIK obowiązywało porozumienie z 16.10.2007 r. o współdziałaniu i współpracy organów 
Inspekcji Transportu Drogowego i organów Inspekcji Weterynaryjnej. 
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wojewódzkim, na przeprowadzanych wspólnych szkoleniach z zakresu zdrowia 

i ochrony zwierząt podczas transportu”. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 75-76,81-83, 85-86, 169-173) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nieścisłości w sporządzanych w WIW wykazach aktualizacyjnych podmiotów 

prowadzących obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skupu 

zwierząt, skutkujące nieumieszczeniem dwóch podmiotów w wykazie 

prezentowanym na stronie internetowej GLW, niewykreśleniem z wykazu trzech 

oraz skierowaniem do wykazu jednego, którego działalność nie podlegała publikacji. 

Wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt, która sporządzała 

i przekazywała do GIW wykazy aktualizacyjne, wyjaśniła, że: 

 podmiot o numerze identyfikacyjnym 06126116, wpisany do wykazu 

pośredników na podstawie decyzji PLW w Opolu Lubelskim z 23.03.2015 r., 

nie został ujęty w wykazie GLW z powodu niezaznaczenia go na czerwono 

w wykazie aktualizacyjnym WIW za marzec 2015 r.; 

 w wykazie aktualizacyjnym za maj 2015 r. nie zamieściła informacji 

o skreśleniu z listy podmiotu nr 06146105 decyzją PLW w Puławach 

z 11.05.2015 r., gdyż w wykazie aktualizacyjnym za marzec 2015 r. była 

informacja PLW, że pośrednik ten jest „w trakcie wykreślania”30; 

 pośrednicy o numerach 060961101 i 060961129 zostali skreśleni z rejestru 

podmiotów nadzorowanych jedną decyzją PLW w Lublinie z 13.03.2015 r. 

Dane do aktualizacji wykazu pośredników za marzec 2015 r., zawierające 

również informację o skreśleniu ww. podmiotów, PLW przekazał do WIW 

15.04.2015 r., tj. po przekazaniu 14.05.2015 r. przez WIW wykazu 

aktualizującego do GIW „bez zaznaczonej zmiany”. W związku z tym, że 

podmioty te skończyły swoją działalność nie zostały ujęte w kolejnym 

wykazie aktualizacyjnym za kwiecień 2015 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 288-289, 300-305, 311-384) 

Z wyjaśnień uzyskanych od starszej inspektor w Biurze Zdrowia i Ochrony 

Zwierząt GIW, do której WIW kierował co miesiąc wykazy aktualizacyjne 

pośredników wynikało, że podmiot nr 06146116, zatwierdzony 18.03.2015 r. 

i ujęty w wykazie aktualizacyjnym WIW za marzec 2015 r. „nie został 

umieszczony w wykazie GLW prawdopodobnie z braku opisu zgłoszonej 

zmiany w rubryce Uwagi”. Podmiot nr 06046130, zatwierdzony 17.11.2015 r. i 

ujęty w wykazie aktualizacyjnym WIW za listopad 2015 r. nie został 

zamieszczony w wykazie GLW, gdyż jego działalność dotyczyła ryb, a zgodnie 

z przepisami31 publikowany przez GLW wykaz pośredników dotyczy tylko 

czterech gatunków zwierząt gospodarskich: bydła, świń, kóz i owiec.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 53-62) 

2. Niedoprowadzenie do pełnej zgodności sprawozdań jednostkowych PLW 

z nadzoru weterynaryjnego RRW-3 z prowadzonymi rejestrami i wykazami oraz 

sprawozdaniem łącznym WLW. 

W sprawozdaniu za 2014 r. stwierdzone różnice dotyczyły 8 z 56 analizowanych 

                                                           
30  W e-mailu z 10.04.2015 r. PLW informował WIW, że pośrednik „złożył wnioski o wykreślenia z obu rejestrów. Nie zostały 
jeszcze wydane decyzje, więc figuruje jeszcze, aczkolwiek działalność już w zasadzie nie istnieje”. 
31 Decyzja Komisji nr 2009/712/WE z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/73/WE w zakresie 
informacyjnych stron internetowych z wykazami zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie 
z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki. Gatunki zwierząt ujmowanych w wykazach 
internetowych pośredników  oraz zasady dokonywania aktualizacji tych wykazów określone zostały m.in. w pismach GLW: 
GIWz.410/PS-36/11 z 6.10.2011 r. oraz GIWz.410/PS-8/12 z 12.07.2012 r. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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danych w dziale 1D, tj.: 

a) w wierszu 17 Obrót zwierzętami, pośrednictwo w obrocie lub skup zwierząt 

w kol. 1 wykazano 338 podmiotów nadzorowanych przez cały rok, a ze 

sprawozdań PLW wynikało 328; w kol. 2 wykazano 311 podmiotów 

nadzorowanych na dzień 31.12.2014 r., a ze sprawozdań PLW wynikało 304; 

w kol. 3 wykazano 1986 kontroli dokonanych w 2014 r., a ze sprawozdań PLW 

wynikało 1976; w kol. 4 wykazano 302 podmiotów poddanych kontroli w 2014 r., 

a ze sprawozdań PLW wynikało 292; 

b) w wierszu 19 Targi, wystawy, pokazy, konkursy w kol. 1 wykazano 49 

podmiotów nadzorowanych przez cały rok, a ze sprawozdań PLW wynikało 45; 

w kol. 2 wykazano 49 podmiotów nadzorowanych na dzień 31.12.2014 r., a ze 

sprawozdań PLW wynikało 46; 

c) w wierszu 44 Zarobkowy przewóz zwierząt oraz przewóz zwierząt 

wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej 

(ogólna liczba zatwierdzonych przewoźników) w kol. 2 wykazano 180 

podmiotów nadzorowanych na dzień 31.12.2014 r., a ze sprawozdań PLW 

wynikało 177. 

W sprawozdaniu za 2015 r. rozbieżności dotyczyły 9 z 56 analizowanych danych 

w dziale 1D i polegały na: 

a) w wierszu 17 Obrót zwierzętami, pośrednictwo w obrocie lub skup zwierząt 

w kol. 1 wykazano 309 podmiotów nadzorowanych przez cały rok, a ze 

sprawozdań PLW wynikało 326; w kol. 2 wykazano 299 podmiotów 

nadzorowanych na dzień 31.12.2015 r., a ze sprawozdań PLW wynikało 297; 

b) w wierszu 19 Targi, wystawy, pokazy, konkursy w kol. 1 wykazano 52 podmioty 

nadzorowane przez cały rok, a ze sprawozdań PLW wynikało 50; w kol. 2 

wykazano 52 podmioty nadzorowane na dzień 31.12.2015 r., a ze sprawozdań 

PLW wynikało 49; 

c) w wierszu 44 Zarobkowy przewóz zwierząt oraz przewóz zwierząt 

wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej 

(ogólna liczba zatwierdzonych przewoźników) w kol. 1 wykazano 184 

podmioty nadzorowane przez cały rok, a ze sprawozdań PLW wynikało 183; 

w kol. 2 wykazano 184 podmioty nadzorowane na dzień 31.12.2015 r., a ze 

sprawozdań PLW wynikało 176; w kol. 4 wykazano 135 podmiotów poddanych 

kontroli w 2015 r., a ze sprawozdań PLW wynikało 128;  

d) w wierszu 45 Środki transportu zatwierdzone do transportu powyżej 8 godz. 

(liczba środków transportu) w kol. 1 wykazano 63 podmioty nadzorowane przez 

cały rok, a ze sprawozdań PLW wynikało 57; w kol. 2 wykazano 63 podmioty 

nadzorowane na dzień 31.12.2015 r., a ze sprawozdań PLW wynikało 56. 

Wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt wyjaśniła, że nie zna 

przyczyn rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w wierszu 17 działu 1D 

sprawozdania WLW RRW-3 za 2014 r. a sumą wynikającą ze sprawozdań 

jednostkowych PLW, gdyż w tym czasie tą tematyką zajmował się nieżyjący już 

kolega. Odnośnie pozostałych ww. rozbieżności w sprawozdaniach RRW-3 za 2014 

i 2015 r. z wyjaśnień wynika, że wypełniając te sprawozdania posiłkowała się 

danymi wynikającymi z rejestrów podmiotów prowadzących działalność 

nadzorowaną, wykazów pośredników i wykorzystywanych przez nich 

zarejestrowanych pomieszczeń, rejestrów przewoźników zwierząt 
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i wykorzystywanych przez nich zatwierdzonych pojazdów. W opisanych wyżej 

przypadkach w sprawozdaniach zamieściła dane wynikające z tych rejestrów 

i wykazów, uznając je za bardziej wiarygodne od sumy danych wynikających ze 

sprawozdań jednostkowych.  

Odnośnie przyczyn niedoprowadzenia do zgodności sprawozdań jednostkowych 

PLW z ww. rejestrami i wykazami wyjaśniająca podała, że z uwagi na małą ilość 

osób zatrudnionych w PIW dużym obciążeniem dla nich był obowiązek 

przygotowania „ponad 30” czasochłonnych sprawozdań rocznych. „Weryfikacja 

danych RRW-3 na poziomie WIW polegała na ich analizie i porównaniu z danymi 

zawartymi w rejestrze podmiotów, wykazach prowadzonych na podstawie dyrektyw i 

decyzji Komisji (…) oraz danych już zweryfikowanych przez PLW w sprawozdaniach 

cząstkowych (miesięcznych, kwartalnych). W przypadku wystąpienia niezgodności 

zwracano uwagę PIW, przyjmowano wyjaśnienia drogą telefoniczną. Uchybienia 

miały charakter pojedynczego błędu cyfrowego. Oczekiwanie na przesłanie korekt 

pisemnych do sprawozdań w tym okresie, ze względu na napięte terminy, znacznie 

utrudniałyby i spowolniłyby przesłanie sprawozdań w terminie do GIW”. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 290-302, 305-307, 309-310, 385-456 oraz tom 

II str. 1-52) 

Przyjmując do wiadomości wyjaśnienia Z-cy WLW w sprawie przekazania 

powiatowym lekarzom weterynarii uprawnień do przeprowadzania wspólnych 

kontroli z ITD, NIK zwraca jednak uwagę, że  nadzór nad realizacją współdziałania 

i współpracy organów ITD i organów IW na szczeblu wojewódzkim nadal 

pozostawał w gestii WLW. Z ustaleń kontroli wynika, że spośród 20 powiatowych 

lekarzy weterynarii w woj. lubelskim powyższe zadanie systematycznie realizował 

tylko PLW w Białej Podlaskiej, który w latach 2014-2016 (do 30.06.) przeprowadził 

dziewięć kontroli z ITD, a incydentalnie (po jednej kontroli) PLW w Chełmie i 

Radzyniu Podlaskim. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości32 

działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Działania organów Inspekcji Weterynaryjnej podejmowane 
w związku z informacjami o nieprawidłowościach 

2.1. W okresie objętym kontrolą do WLW nie były kierowane petycje i wnioski 

z zakresu dobrostanu zwierząt w transporcie i uboju. Wpłynęło natomiast pięć 

anonimowych skarg z tego zakresu: cztery w 2015 r. i jedna w 2016 r. (do 30.06.), 

które WLW przekazał do zbadania przez właściwych terytorialnie PLW. 

Skargi dotyczyły: 

 przypadków odbioru z gospodarstw bydła pourazowego i dostaw tych zwierząt 

do rzeźni (trzy anonimy), 

 dostaw zwierząt do rzeźni przez niezarejestrowanych handlarzy używających 

do tego niezatwierdzonych środków transportu (dwa anonimy). 

Przeprowadzone przez PLW postępowania nie potwierdziły zarzutów podniesionych 

w skargach. 

Ponadto w 2014 r. pracownicy WIW, w tym osobiście WLW (4.03.2014 r.), 

uczestniczyli w prowadzonych przez GIW, Policję i PLW w Łukowie czynnościach 

                                                           
32 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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związanych z badaniem anonimowej skargi skierowanej do GIW33, a  dotyczącej 

rytualnego uboju bydła bez ogłuszania w rzeźni o weterynaryjnym numerze 

identyfikacyjnym 06110114. Zarówno kontrole PLW, jak i WIW nie potwierdziły tych 

zarzutów. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 7, 11, tom II str. 92-158) 

2.2. W okresie objętym kontrolą na szczeblu wojewódzkim nie była prowadzona 

współpraca IW z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz organizacjami 

społecznymi, których celem jest ochrona zwierząt, w zakresie sprawowania nadzoru 

nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt34.  

Niepodejmowanie takiej współpracy Z-ca WLW wyjaśnił brakiem „zgłoszeń 

dotyczących łamania prawa w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu i/lub 

uboju”. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 7-8, 12) 

Brak doniesień (sygnałów) o nieprawidłowościach w dobrostanie zwierząt 

w transporcie i uboju potwierdziły informacje uzyskane w toku nin. kontroli od dwóch 

organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt35. W związku z brakiem takich sygnałów 

organizacje te nie kierowały do organów IW i ITD skarg, wniosków, petycji lub 

informacji związanych z nieprawidłowościami w transporcie i uboju zwierząt 

gospodarskich oraz nie współdziałały z tymi organami lub innymi instytucjami 

państwowymi i samorządowymi w wykonywaniu nadzoru, ujawnianiu oraz ściganiu 

przestępstw i wykroczeń dotyczących transportu i uboju zwierząt, określonych 

w ustawie o ochronie zwierząt. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 159-167) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 

Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1) rzetelne sporządzanie miesięcznych wykazów aktualizacyjnych podmiotów 

prowadzących obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt, 

2) zapewnienie zgodności sprawozdań PLW z prowadzonymi wykazami 

i rejestrami oraz z łącznym sprawozdaniem RRW-3 WLW. 

                                                           
33 20.02.2014 r. wpłynęła do GIW, 7.03.2014 r. została przekazana do WLW „do ewentualnego wykorzystania”.   
34 Obowiązek współpracy IW wynika z art. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, 
ze zm.). Możliwość współdziałania organizacji społecznych z IW w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
o ochronie zwierząt przewidziano w art. 34a ust. 3 tej ustawy. 
35 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r.  poz. 
1096 oraz z 2016 r. poz. 667), pisma o udzielenie informacji skierowano do trzech organizacji funkcjonujących na terenie 
województwa lubelskiego, których adresy uzyskano od WLW: (1) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział 
w Lublinie; (2) Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt w Romanówce, (3) Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Lubelski 
Animals” w Lublinie. Trzecia z wymienionych organizacji poinformowała, że zgodnie ze statutem zajmuje się wyłącznie 
zwierzętami towarzyszącymi.  Dlatego też nie pozyskiwała informacji o nieprawidłowościach w transporcie i uboju zwierząt 
gospodarskich oraz nie prowadziła żadnej współpracy z IW oraz ITD lub innymi instytucjami państwowymi w tym zakresie. 

Ustalone 
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V. 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 o NIK 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 Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia   20    grudnia 2016 r. 

  

  

 

Kontroler Dyrektor  

Główny specjalista kontroli państwowej 

Jerzy Łukaszuk 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 
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