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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 Lata 2014 – 2016 (I półrocze) z uwzględnieniem zdarzeń, które wystąpiły wcześniej 

lub później, jeśli miały istotny wpływ na przedmiot kontroli 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Kontroler Rafał Padrak, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LLU/128/2016 z dnia 

22 listopada 2016 r. 

Paweł Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LLU/130/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach (dalej: PIW, Inspektorat), ul. C.K. 

Norwida 17, 24-100 Puławy 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Jarosław Wiciński – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach, od 1 kwietnia 2008 r. 

(dalej: PLW) 

 (dowód: akta kontroli str. 146) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

nadzór PLW nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich w latach 2014-2016 

(I półrocze).  

W badanym okresie PLW prowadził rejestr podmiotów nadzorowanych, planował 

kontrole w zakresie dobrostanu zwierząt, a w toku kontroli sprawdzających 

weryfikował sposób usunięcia nieprawidłowości ujawnionych w rzeźni. Oględziny 

czynności kontroli weterynaryjnej dobrostanu zwierząt (rozładunek, ubój zwierząt) 

wykazały, że były one przeprowadzone prawidłowo, stosownie do wymogów 

rozporządzenia Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie 

ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania2 oraz rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu  

i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/4327EWG i 93/119/WE 

oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/973. PLW podejmował stosowne czynności 

w związku z podejrzeniem nielegalnego uboju zwierząt i wprowadzania na rynek 

produktów pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzając kontrolę i kierując 

zawiadomienia do organów ścigania. Sprawozdania RRW-5 były sporządzane 

rzetelnie.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 nieujęciu w rejestrze podmiotów nadzorowanych dat wpisu do rejestru trzech 

podmiotów zajmujących się zawodowym transportem zwierząt, 

                                                           
1 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. 
2 Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str.1, zwane dalej rozporządzeniem1099/2009. 
3 Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1, zwane dalej rozporządzeniem 1/2005. 
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 niepowiadamianiu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (WIW) w Lublinie  

o zmianie niektórych danych dotyczących nadzorowanych podmiotów oraz 

opóźnieniach (dwa przypadki) w przesłaniu zawiadomień o dokonanych 

zmianach, 

 nieprzeprowadzeniu planowych kontroli podmiotów prowadzących działalność 

w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt, 

 błędach w sprawozdaniach RRW-3, 

 nieprowadzeniu kontroli uboju zwierząt na użytek własny, 

 nieewidencjonowaniu w książce skarg i wniosków skarg wpływających do PIW 

w Puławach, w tym dotyczących dobrostanu zwierząt. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich w transporcie i 
uboju 

1.  PLW w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt 

gospodarskich w transporcie i uboju, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt4, 

prowadził rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną. Ponadto 

PLW, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.  

o produktach pochodzenia zwierzęcego5, prowadził rejestr zakładów 

zatwierdzonych zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/20046, 

obejmujący m.in. rzeźnie oraz zakłady zintegrowane prowadzące ubój zwierząt 

kopytnych udomowionych. Według stanu na dzień 30.06.2016 r. PLW nadzorował 

łącznie7 27 podmiotów,  

z tego:  

- ośmiu prowadzących działalność w zakresie obrotu zwierzętami, z wyjątkiem 

obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów 

prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 

zwierząt,  

- dziewięciu zajmujących się zarobkowym transportem zwierząt lub transportem 

zwierząt, wykonywanym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,  

- sześciu ubojni, w tym trzech korzystających z krajowych środków 

dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 

853/2004, 

- czterech podmiotów, których działalność podlega zgłoszeniu (art. 1 pkt 1 lit. b 

uozz)8.   

Na obszarze objętym właściwością PLW nie było miejsc lub stacji kwarantanny, 

odpoczynku lub przeładunku zwierząt, a także miejsc ich gromadzenia.    

W okresie objętym kontrolą liczba nadzorowanych przez PLW podmiotów 

zwiększyła się o jedną pozycję. Dokonane zmiany w liczbie nadzorowanych 

podmiotów polegały na: 

                                                           
4 Dz.U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm., dalej: uozz. 
5 Dz. U. z 2014 r. poz. 1577, ze zm., dalej: uppz 
6 Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne 
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004 r, str. 55 ze 
zm.), dalej: rozporządzenie (WE) 853/2004.   
7 W zakresie wskazanym w art. 1 pkt 1 lit. a – e ww. uozz.  
8 W tym trzy podmioty zajmujące się organizacją targów i jeden zajmujący się organizacją wystaw. 
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- wykreśleniu z rejestru (11.05.2015 r.) jednego podmiotu zajmującego się 

transportem zwierząt w wymiarze zarówno poniżej (zgodnie z art. 10 ust. 3  

rozporządzenia nr 1/2005), jak i powyżej 8 godzin (art. 11 rozporządzenia 

nr 1/2005) oraz objęciu nadzorem dwóch innych przedsiębiorców zajmujących 

się transportem zwierząt powyżej 8 godzin (24.02.2015 r. oraz 23.11.2015 r.),  

- wykreśleniu jednego podmiotu zajmującego się pośrednictwem i obrotem 

zwierzętami, (11.05.2015 r.) i zarejestrowaniu nowego (18.03.2015 r.), 

- zatwierdzeniu dwóch, funkcjonujących wcześniej zakładów (ubojni) 

korzystających z krajowych środków dostosowawczych (decyzje 

z 20.01.2014 r. oraz  27.05.2014 r.).   

Wydanie decyzji dotyczących ubojni poprzedzono kontrolami potwierdzającymi 

spełnianie przez te podmioty wymagań weterynaryjnych9. Wydanie zezwoleń dla 

dwóch przewoźników na transport zwierząt poniżej 8 godzin poprzedzono 

kontrolami środków transportu objętych zezwoleniami, wskazanymi w załączniku nr 

1 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 

7.10.2011 r.10, a wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności 

z zakresu obrotu, pośrednictwa w obrocie i skupu zwierząt (18.03.2015 r.) – 

kontrolą potwierdzającą spełnianie wymagań wskazanych w § 4 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie 

obrotu zwierzętami, pośrednictwa  w tym obrocie lub skupu zwierząt11.     

Analiza wpisów do rejestrów podmiotów nadzorowanych, funkcjonujących przed 

1.01.2014 r. 10 losowo wybranych podmiotów wykazała, że zakres danych 

w rejestrze był zgodny z dokumentacją PIW.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-145) 

2.  Dane dotyczące nadzorowanych podmiotów, w zakresie przedstawionym  

w pkt 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, z wyjątkiem informacji na temat 

liczby podmiotów ujętych w rejestrze podmiotów zajmujących się zarobkowym 

transportem zwierząt, o którym mowa w art. 11 ust. 1-4 uozz, były zgodne z danymi 

zawartymi w rejestrach i wykazach Głównego Lekarza Weterynarii (GLW)12. 

W rejestrze umieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 

Weterynarii (GIW) nie usunięto danych o jednym przedsiębiorcy, zajmującym się 

transportem zwierząt powyżej 8 godzin, pomimo zawiadomienia z dnia 

14.05.2015 r., skierowanego przez PLW do GLW za pośrednictwem WIW o jego 

wykreśleniu (11.05.2015 r.) z rejestru.   

(dowód: akta kontroli str. 5-9,25-34,38,104) 

 3.  PLW stwierdził funkcjonowanie jednego podmiotu, który nie zgłosił swojej 

działalności nadzorowanej i nie figurował w rejestrze podmiotów nadzorowanych 

w zakresie prowadzenia zakładów, będących gospodarstwami, na terenie których 

dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania  

mięsa na użytek własny13. Ustalenia w tej kwestii zostały opisane w pkt. 1.10. 

niniejszego wystąpienia14. W pozostałym zakresie PLW nie stwierdził przypadków 

                                                           
9 Określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z uwzględnieniem odstępstw zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych 
jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej 
(Dz.U. Nr 98, poz. 630). 
10 http://old.wetgiw.gov.pl/files/3680_lnstrukcja-GIWz_420-62_11-kontrola-transportu.pdf. 
11 Dz.U. Nr 122, poz. 790, dalej: rozporządzenie MRiRW z dnia 25.06.2008 r. 
12 W rejestrze PLW ujęto dane dotyczące ośmiu przedsiębiorców, przy pięciu opublikowanych na stronach internetowych GIW 
(http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3294), przy czym liczba przewoźników odpowiadała danym ujętym 
w rejestrze zezwoleń przewoźników, zgodnie z art. 10 rozporządzenia nr 1/2005.  
13 Art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a)  uppz. 
14 Ponadto został wykryty jeden zakład nieznajdujący się w rejestrze podmiotów nadzorowanych, który prowadził sprzedaż 
bezpośrednią miodu (nałożono karę administracyjną oraz złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa). 

http://old.wetgiw.gov.pl/files/3680_lnstrukcja-GIWz_420-62_11-kontrola-transportu.pdf
http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3294
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funkcjonowania podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną, o której mowa 

w art. 1 pkt 1 lit. a-e uozz lub rzeźni zwierząt, który nie zgłosił swojej działalności lub 

nie uzyskał decyzji zatwierdzenia zakładu lub nie został wpisany do rejestru 

zakładów (w sytuacji, gdy decyzja zatwierdzenia nie była wymagana). PLW nie 

stwierdził funkcjonowania zakładu po cofnięciu zatwierdzenia lub zawieszenia 

zatwierdzenia w drodze decyzji, bądź wydaniu decyzji zakazującej prowadzenie 

określonego rodzaju działalności nadzorowanej i skreśleniu podmiotu z rejestru. 

(dowód: akta kontroli str.153-155, 156-162) 

4. W latach 2014 – 2016 (I półrocze) Inspektorat otrzymał od osób fizycznych 

siedem zgłoszeń uboju zwierząt na potrzeby własne (ośmiu świń i jednej kozy),  

z których jedno zostało potwierdzone informacją Biura Powiatowego w Puławach 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: BP ARiMR). PLW  

w Puławach nie przeprowadził kontroli takiego uboju. 

Inspektorat przedstawił kontrolerom NIK dziewięć zgłoszeń o uboju zwierząt  

w gospodarstwach, otrzymanych w badanym okresie z BP ARiMR. Dotyczyły one 

uboju 39 szt. zwierząt (świń, kóz, bydła), w tym 35 w okresie objętym kontrolą  

i czterech przed 2014 r. W kolejnych zgłoszeniach (od lipca 2016 r. do 

12.09.2016 r.) BP ARiMR informowało PIW o uboju ośmiu świń w gospodarstwach  

w okresie 2014 – I półrocze 2016. Z przekazanych kontrolerom NIK zgłoszeń BP 

ARiMR wynikało, że w okresie objętym kontrolą, doszło do uboju ogółem 43 

zwierząt gospodarskich (głównie świń)15. Z porównania zgłoszeń o uboju własnym 

otrzymanych od osób fizycznych i zgłoszeń przekazanych przez BP ARiMR wynika, 

że tylko w jednym przypadku (uboju jednej kozy) zgłoszenia te pokrywały się - PIW 

otrzymał informację o uboju, zarówno od osoby fizycznej, jak i od BP ARiMR. 

Pozostałe przypadki uboju na użytek własny, ujęte w informacjach otrzymanych 

z BP ARiMR, nie były zgłoszone do PIW przez osoby fizyczne. W odniesieniu do 

zgłoszeń otrzymanych z BP ARiMR, Inspektorat w latach 2014 – 2016 (I półrocze) 

nie podejmował kontroli ani nie wszczynał postępowań w celu nałożenia kar 

pieniężnych. W związku ze zgłoszeniami BP ARiMR z 15.02.2016 r. i  3.06.2016 r.  

w lipcu 2016 r. zostały przeprowadzone trzy kontrole, w wyniku których nałożone 

zostały decyzjami trzy kary pieniężne po 100 zł w związku z niezawiadomieniem 

PIW na 24 godz. przed ubojem i nieprzeprowadzeniem badania mięsa na obecność 

włośnicy. W dniu 21.11.2016 r. PIW wszczął 30 postępowań w celu nałożenia kary 

pieniężnej, dotyczących uboju 30 zwierząt gospodarskich, ujętych 

w przedstawionych kontrolerom zgłoszeniach BP ARiMR z okresu 2014 – I półrocze 

2016.  

(dowód: akta kontroli str. 178-182, 343-348) 

5. W badanym okresie Inspektorat zaplanował kontrole dobrostanu zwierząt. 

W każdym roku zaplanowano przeprowadzenie po sześć kontroli w sześciu 

rzeźniach (100% zarejestrowanych na terenie powiatu). Było to zgodne z Instrukcją 

Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420 – 31/13  

z dnia 28 marca 2013 r., według której PIW powinien przeprowadzić w ciągu roku 

kontrole obejmujące co najmniej 20% rzeźni, ale nie mniej niż cztery.  

(dowód: akta kontroli str. 200-211, 212-218, 188-199) 

W odniesieniu do podmiotów prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt lub 

przewóz zwierząt wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności 

gospodarczej, PIW zaplanował w latach 2014 i 2015 po pięć kontroli16,  

                                                           
15 Z informacji uzyskanej w trakcie kontroli NIK od BP ARiMR wynikało, że zgłoszenia przesłane przez BP 

ARiMR do PIW dotyczyły (w okresie objętym kontrolą) uboju gospodarczego 60 sztuk zwierząt. 
16 W uwagach Harmonogramu kontroli podano: dwa podmioty transportują zwierzęta do rzeźni na terenie powiatu/dodatkowe 
kontrole w rzeźni, jeden podmiot prowadzi transport długotrwały zwierząt – miejsce załadunku i wyładunku zwierząt poza 
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w 2016 r. – osiem17, w tym trzy w I półroczu. Częstotliwość kontroli uzasadniono 

wymogami Instrukcji GLW Nr GIWz.420/AW-62/11 i Nr GIWz.420/AW-1/10. 

W odniesieniu do podmiotów prowadzących obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym 

obrocie lub skup zwierząt, PIW zaplanował w latach 2014-2016 po osiem kontroli18, 

w tym cztery w I półroczu 2016 r. Zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarza 

Weterynarii Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 7 października 2011 r., PLW powinien 

przeprowadzić w ciągu roku kontrole obejmujące co najmniej 20% podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie przewozu zwierząt, zarejestrowanych na 

terenie powiatu, ale nie mniej niż cztery podmioty.  

(dowód: akta kontroli str. 226-233) 

6.  Z półrocznych raportów z kontroli rzeźni pod względem dobrostanu zwierząt z lat 

2014-2016 wynikało, że Inspektorat skontrolował: 

- w 2014 r. pięć rzeźni, przeprowadzając w nich siedem kontroli. W 

trzech rzeźniach stwierdzono nieprawidłowości; 

- w 2015 r. cztery rzeźnie w toku czterech kontroli. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości; 

- w I półroczu 2016 r. jedną rzeźnię, stwierdzając nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 219-225) 

W raporcie za 2015 r. nie została ujęta jedna kontrola sprawdzająca dobrostanu 

zwierząt, która odbyła się w styczniu 2015 r. W raporcie za 2014 r. Inspektorat 

również nie ujął tej kontroli. W pozostałym zakresie raporty z kontroli rzeźni pod 

względem dobrostanu zwierząt odzwierciedlały liczby skontrolowanych rzeźni  

i rzeźni, w których stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 223-224, 220-221, 312-314) 

W 2015 r. w dwóch rzeźniach nie przeprowadzono planowanych kontroli dobrostanu 

zwierząt. PLW wyjaśnił, że na terenie powiatu w roku 2015 funkcjonowało sześć 

rzeźni, założeniem PLW wynikającym z planu na rok 2015 było skontrolowanie 

100% z nich, co naniesiono na harmonogram kontroli. Ze względu na inne toczące 

się w zakładach postępowania nie udało się wykonać kontroli we wszystkich 

rzeźniach na terenie powiatu. W trakcie analizy wykonania harmonogramu PLW 

uznał, że wykonanie czterech kontroli oznacza wykonanie założeń Instrukcji GLW, 

a więc i założonego planu kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 153-155, 156-162, 223-224, 312-314) 

W badanym okresie nie została przeprowadzona kontrola dobrostanu zwierząt  

w jednej ubojni (nr identyfikacyjny 06143603), pomimo tego, że każdorazowo była 

planowana do kontroli w zakresie dobrostanu zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 219-225) 

PLW wyjaśnił, że założeniem wynikającym z planów kontroli było skontrolowanie 

100% funkcjonujących rzeźni. Zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarz Weterynarii Nr 

GIWz 420-31/13 z dnia 28 marca 2013r. kontrolą w ciągu roku powinny zostać 

objęte podmioty, w których podczas poprzedniej kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości, bądź co do których w ciągu poprzedzających 6 miesięcy urzędowi 

lekarze weterynarii zgłaszali nieprawidłowości w związku z prowadzonym przez nich 

nadzorem. W ubojni nr identyfikacyjny 06143603 kontrola dobrostanu w okresie 

                                                                                                                                                    
terenem powiatu, dwa podmioty prowadzą transport zwierząt usługowy lub w związku z obrotem zwierzętami. W latach 2014-
2015 wskazano liczbę podmiotów – pięć. 
17 Plan kontroli zawiera adnotację: dwa podmioty transportują zwierzęta do rzeźni na terenie powiatu/dodatkowe kontrole 
w rzeźni, sześć podmiotów prowadzi transport zwierząt usługowy lub w związku z obrotem zwierzętami. 
18 Przewidziano co najmniej jedną kontrolę każdego podmiotu (wykazano osiem podmiotów w każdym roku). W przypadku 
podmiotów z obiektem kontrola miała objąć również warunki załadunku zwierząt. W zależności od wyników należało 
zwiększyć liczbę kontroli. 
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objętym kontrolą nie odbyła się, ale ostatnia kontrola dobrostanu, która miała 

miejsce 18.12.2013 r. nie stwierdziła nieprawidłowości. Dodatkowo urzędowi lekarze 

weterynarii nadzorujący podmiot nie informowali PLW o nieprawidłowościach  

w aspekcie dobrostanu zwierząt w ww. rzeźni. Kontrola dobrostanu w tym zakładzie 

ma się odbyć w IV kwartale 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 163-165, 166-169) 

Oprócz jednej kontroli interwencyjnej19, w badanym okresie Inspektorat nie 

prowadził kontroli podmiotów zajmujących się zarobkowym przewozem zwierząt  

i nie sporządzał protokołów kontroli wg załącznika nr 5 do Instrukcji Głównego 

Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-62/11. 

Z rocznych raportów z kontroli środków transportu wykorzystywanych do przewozu 

zwierząt pod względem dobrostanu zwierząt wynika, że w 2014 r. Inspektorat 

przeprowadził 289 kontroli zwierząt (57.835 szt. bydła, 157.486 szt. świń, 1.378.214 

szt. drobiu), 340 środków transportu (151 z bydłem, 150 ze świniami i 39 z drobiem) 

i związanych z nimi dokumentów. 

W 2015 r. Inspektorat przeprowadził 340 kontroli zwierząt (3.689 szt. bydła, 22.630 

szt. świń, 166.177 szt. drobiu), 289 środków transportu (91 z bydłem, 104 ze 

świniami i 94 z drobiem) i związanych z nimi dokumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 312-314, 185, 186, 187, 234-237, 238-241) 

7. W badanym okresie PIW przeprowadził cztery kontrole doraźne obejmujące 

dobrostan zwierząt gospodarskich w transporcie (jedna) i uboju (trzy), w tym dwie  

w 2014 r., jedną w 2015 r. i jedną w I półroczu 2016 r. Inspektorat przeprowadził 

jedną kontrolę w wyniku rozpatrzenia skargi (opisana w pkt 10 niniejszego 

wystąpienia) oraz trzy na polecenie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie 

(jedna z tych kontroli ujawniła nieprawidłowości20). 

(akta kontroli str. 185) 

8 - 9.  W okresie objętym kontrolą PIW przeprowadzał: kontrole środków transportu 

do przewozu zwierząt21, kontrole rzeźni pod kątem dobrostanu zwierząt22, kontrole 

podmiotów zajmujących się obrotem zwierząt, pośrednictwem i skupem23. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości w wyniku kontroli środków transportu do przewozu 

zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 39-40, 42-43, 307-308, 309-311) 

Nieprawidłowości w zakresie dobrostanu zwierząt nie stwierdzono w toku kontroli 

rzeźni przeprowadzonych w 2015 r. Podczas trzech kontroli w rzeźniach w 2014 r. 

stwierdzono natomiast: 

1) brak informacji o liczbie zwierząt w kojcach,  

2) zbyt mało szczegółowe procedury dobrostanowe, brak systemu alarmowego 

informującego o systemie wentylacji, brak informacji o maksymalnej liczbie zwierząt, 

brak zapisów z czynności kontroli zwierząt w magazynie, niekompletna instrukcja 

obsługi urządzenia do unieruchamiania zwierząt,  

3) brak urządzeń do pojenia zwierząt, brak rezerwowego urządzenia do ogłuszania 

zwierząt. Kontrole sprawdzające, przeprowadzone po ww. kontrolach, potwierdziły 

usunięcie nieprawidłowości. 

                                                           
19 Przeprowadzona w 2014 r. kontrola po zawiadomieniu PLW w Radomiu, zakończona nałożeniem mandatu karnego 
w związku z nieterminowym zgłoszeniem przemieszczeń zwierząt do ARiMR. 
20 Lista kontrolna SPIWET z 04.12.2014 r. nr PIW.Hż.4400.zmd.05.2014. W wyniku kontroli zalecono usunięcie 
nieprawidłowości do 19.12.2014 r. Kontrola sprawdzająca z 20.01.2015 r. potwierdziła usunięcie nieprawidłowości. 
21 13 kontroli w 2014 r., 11 kontroli w 2015 r., brak kontroli w 2016 r. 
22 Pięć kontroli planowych i dwie kontrole sprawdzające w 2014 r., cztery kontrole planowe i jedną sprawdzającą w 2015 r., 
jedną kontrolę planową w I półroczu 2016 r. 
23 14 kontroli w 2014 r., 6 kontroli w 2015 r., brak kontroli w 2016 r. 
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Stwierdzona w kontroli przeprowadzonej w I półroczu 2016 r. nieprawidłowość 

dotyczyła braku konserwacji urządzeń do ogłuszania zwierząt (usunięta w trakcie 

kontroli). 

(dowód: akta kontroli str. 307-308, 309-311) 

Kontrole podmiotów zajmujących się obrotem zwierząt, pośrednictwem i skupem 

w 2014 r. nie wykazały nieprawidłowości. Z sześciu kontroli przeprowadzonych  

w 2015 r. w trzech zostały stwierdzone nieprawidłowości: 1) przebywanie zwierząt  

w siedzibie stada pośrednika powyżej 30 dni (nałożono mandat karny), 2) brak 

zabezpieczenia budynków przed gryzoniami, miejsce do izolacji zwierząt chorych 

nie było w pełni zamknięte, co uniemożliwiło przetrzymywanie zwierząt bez uwięzi, 

3) brak zgłoszenia przewiezienia zwierzęcia przed upływem 30 dni pobytu  

w siedzibie stada (nałożono mandat karny). 

(dowód: akta kontroli str. 42-43, 273-282, 283-292, 293-302) 

Ponadto urzędowi lekarze weterynarii przeprowadzali w rzeźniach kontrole środków 

transportu i dobrostanu zwierząt kopytnych. Przykładowo w latach 2014 -I półrocze 

2016 urzędowi lekarze weterynarii przeprowadzili w rzeźni (numer identyfikacyjny 

06140205) 242 kontrole środka transportu oraz dobrostanu zwierząt kopytnych 

podczas transportu do 8 godzin (85 w 2014 r., 134 w 2015 r., 23 w I półroczu 

2016 r.). Nieprawidłowości stwierdzono w trakcie 29 kontroli. Polegały one  

w szczególności na brakach w dokumentacji (brak kopii zezwolenia dla przewoźnika 

typ I, zaświadczenia o kwalifikacji kierowcy/konwojenta, dokumentacji mycia  

i dezynfekcji), przekroczonym czasie transportu, przewożeniu zwierząt 

nienadających się do transportu. Protokoły kontroli zawierały zalecenia usunięcia 

niezgodności, pouczenia lub adnotacje o usunięciu niezgodności w toku kontroli.  

W razie przewożenia zwierząt nienadających się do transportu, powtarzających się 

niezgodności, PLW w Puławach powiadamiał o tym właściwego powiatowego 

lekarza weterynarii wg miejsca rejestracji przewoźnika. 

 (dowód: akta kontroli str. 315-318) 

W badanym okresie PLW w Puławach nie wydawał decyzji dotyczących nakazów 

i zakazów co do uboju zwierząt gospodarskich i związanych z ich transportem. 

W protokołach kontroli dobrostanu w rzeźni, protokołach kontroli środków transportu  

oraz dobrostanu zwierząt kopytnych podczas transportu trwającego do 8 godzin 

były zamieszczane informacje o wydanych zaleceniach. 

(dowód: akta kontroli str. 153-155, 156-162, 307-308, 315-318) 

Wykonywane przez lekarza weterynarii Inspektoratu czynności kontrolne w rzeźni 

działającej na terenie powiatu puławskiego, dotyczące rozładunku zwierząt i ich 

uboju, były przedmiotem oględzin przeprowadzonych w toku niniejszej kontroli NIK. 

W wyniku tych oględzin stwierdzono, że czynności kontrolne lekarza weterynarii 

w ww. zakresie przeprowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

przyjętymi zasadami i instrukcjami, w szczególności rozporządzeniem 1099/2009 

i Instrukcją GLW Nr GIWz.420 – 31/13 z dnia 28 marca 2013 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 319-331) 

10.  W okresie objętym kontrolą PIW w Puławach skierował do organów ścigania 

dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 

datowane na 16.04.2014 r. i 18.07.2014 r. Oba dotyczyły nielegalnej produkcji 

wędlin na terenie tej samej posesji w m. Choszczów i wprowadzania do obrotu 

produktów pochodzenia zwierzęcego. Informacja w tej sprawie, zawierająca 

wniosek o skontrolowanie ww. działalności,  została przesłana z WIW w Lublinie 

pismem  
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z 08.04.2014 r. z poleceniem podjęcia działań kontrolnych. W wyniku pierwszego 

zawiadomienia policjant z  Komisariatu Policji w Kurowie wydał w dniu 02.06.2014 r.  

postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia24 wobec braku danych 

dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 17 § 1 pkt 

1 kpk). Postanowienie to zostało zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury 

Rejonowej w Puławach w dniu 4.06.2014 r. PLW w Puławach nie złożył zażalenia. 

W dniu 10.07.2014 r. PIW w Puławach przeprowadził kontrolę w ww. gospodarstwie 

rolnym przy udziale przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Puławach. 

Stwierdzono nielegalny ubój świni i naruszenie przepisów art. 11a, art. 20 ust. 1 pkt 

1 lit. a) uppz oraz przepisów §§ 3 - 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 

produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny25. W dniu 18.07.2014 r. została 

wydana przez PLW w Puławach decyzja nr 42/2014 z dnia 18.07.2014 r. 

o wymierzeniu kary pieniężnej, natomiast do Komendanta Powiatowej Policji 

w Puławach zostało skierowane zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa. Prokuratura Rejonowa w Puławach skierowała do Sądu 

Rejonowego w Puławach akt oskarżenia w dniu 10.09.2014 r.26 

PLW podał w złożonych wyjaśnieniach, w odniesieniu do podejmowanych działań  

w opisanej sprawie, że w dniu 28.11.2014 r. złożył zapytanie do prowadzącego 

dochodzenie policjanta z Komisariatu Policji w Kurowie o stan wszczętego 

dochodzenia.  Komendant  Komisariatu Policji w Kurowie poinformował PLW m.in.  

o skierowaniu przez prokuratora aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Puławach. 

PLW od dnia przesłania informacji z Posterunku Policji w Kurowie, tj. od dnia 

1.12.2014 r., nie był informowany przez Sąd Rejonowy w Puławach lub Policję 

o stanie sprawy karnej dotyczącej nielegalnego uboju trzody chlewnej 

w gospodarstwie rolnym w m. Choszczów i nie posiada wiedzy, na jakim etapie jest 

obecnie sprawa. Innych działań w celu skutecznego wyeliminowania prowadzenia 

nielegalnej działalności produkcji i wprowadzaniu do obrotu produktów pochodzenia 

zwierzęcego w gospodarstwie rolnym w m. Choszczów PLW nie prowadził. W dniu 

06.12.2016 r. PLW złożył zapytanie do prowadzącego dochodzenie policjanta 

o udzielenie informacji o stanie i wyniku sprawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 147-148, 149-151, 306) 

Z informacji uzyskanej z Komisariatu Policji w Kurowie wynika, że Sąd Rejonowy  

w Puławach 19 grudnia 2014 r. wydał wyrok skazujący osobę objętą 

zawiadomieniem PLW w Puławach (sygn. akt IIK 784/14). 

(dowód: akta kontroli str. 152) 

11. Inspektorat sporządził za lata 2014 i 2015 sprawozdania z realizacji zadań  

w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji 

Weterynaryjnej RRW-3. W sprawozdaniu za 2014 r. wykazano w zakresie: 

- obrotu zwierzętami, pośrednictwa w obrocie lub skupie zwierząt: osiem 

podmiotów nadzorowanych, w tym osiem na koniec roku, 14 kontroli 

przeprowadzonych w czterech podmiotach. Stwierdzono jedną niezgodność, 

                                                           
24 W sprawie wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego w sposób niezgodny z rodzajem działalności 
określonej dla danego podmiotu w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii, tj. o czyn z art. 25 pkt 4 
uppz. 
25 Dz. U. z 2016 r. poz. 885. 
26 O czyn polegający na uboju jednej sztuki trzody chlewnej z naruszeniem art. 34 ust. 1-4 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm.), tj. pomimo braku odpowiednich kwalifikacji 
ubojowca, i wprowadzeniu na rynek tuszy ubitego zwierzęcia w sposób niezgodny z rodzajem działalności określonej dla 
gospodarstwa rolnego w rejestrze prowadzonym przez PLW w Puławach, tj. czyn z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt 
w zb. z art. 25 pkt 4 uppz.   
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- środków transportu zatwierdzonych do transportu powyżej 8 godz. (liczba 

środków transportu) – jeden podmiot nadzorowany, w tym jeden na koniec roku. 

Nie przeprowadzono kontroli. 

W sprawozdaniu RRW-3 za 2015 r., w pozycjach: 

- obrót zwierzętami, pośrednictwo w obrocie lub skup zwierząt: wykazano 

dziewięć podmiotów nadzorowanych, w tym osiem na koniec roku, sześć kontroli 

przeprowadzonych w pięciu podmiotach. Stwierdzono cztery niezgodności 

w dwóch podmiotach, 

- środki transportu zatwierdzone do transportu powyżej 8 godz. (liczba środków 

transportu): wykazano jeden podmiot nadzorowany, w tym zero na koniec roku. 

Nie przeprowadzono kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 11-23, 39-40, 42-43 ,242-250, 251-260) 

Inspektorat sporządził za lata 2014 i 2015 sprawozdania z działalności i stanu 

sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia 

zwierzęcego RRW-5. W sprawozdaniu za 2014 r. podano, że w poz. 08a, 09a, 31a, 

32a27 było łącznie sześć obiektów nadzorowanych i skontrolowanych: 1) w poz. 08a 

poinformowano o dwóch obiektach nadzorowanych i skontrolowanych; 2) w poz. 

09a poinformowano o jednym obiekcie nadzorowanym i skontrolowanym; 3) w poz. 

31a poinformowano o trzech obiektach nadzorowanych i skontrolowanych; 4) poz. 

32a nie zawierała wpisów. 

Liczba podmiotów nadzorowanych i skontrolowanych w sprawozdaniu RRW-5 za 

2015 r. nie zmieniła się w stosunku do danych zawartych w sprawozdaniu RRW-5 

za 2014 r. w ww. działach i była zgodna z danymi zawartymi w rejestrach 

podmiotów nadzorowanych. 

 (dowód: akta kontroli str. 26-34, 261-267, 268-272) 

12.  W dniu 16.10.2007 r. zostało zawarte Porozumienie o współdziałaniu Inspekcji 

Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego pomiędzy Głównym Lekarzem 

Weterynarii i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego (dalej: Porozumienie). 

Współdziałanie Inspekcji na szczeblu terenowym miało odbywać się m.in. między 

powiatowymi lekarzami weterynarii a właściwymi miejscowo wojewódzkimi 

inspektorami transportu drogowego i obejmować w szczególności  

(§ 3 Porozumienia): 

1) przeprowadzanie wspólnych kontroli w uzgodnionym wcześniej miejscu, terminie 

i zakresie, 

2) wzajemne przekazywanie informacji, raportów oraz wniosków wynikających  

z analizy problemów istotnych dla wykonywania zadań drugiej Strony, 

3) wymianę informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia 

bezpieczeństwa w transporcie drogowym, komunikacji międzynarodowej. 

PLW w Puławach wyjaśnił, nie podając przyczyn, że PIW w Puławach nie nawiązał 

współpracy z ITD, jak również nie uczestniczył we wspólnych kontrolach  

w zakresie dobrostanu zwierząt w trakcie transportu. Porozumienia dotyczące 

współpracy z inspekcją transportu drogowego nie były realizowane28. 

(dowód: akta kontroli str. 147-148, 149-151, 163-165, 166-169) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

                                                           
27 poz. 08a działy prowadzące ubój zwierząt gospodarskich kopytnych (S I), poz. 09a działy prowadzące ubój drobiu i/lub 
zajęczaków (S II), poz. 31a działy prowadzące ubój zwierząt gospodarskich kopytnych, poz. 32a działy prowadzące ubój 
drobiu. 
28 Z ustaleń kontroli NIK prowadzonej w WIW w Lublinie wynika, że 28.09.2004 r.  
i 01.12.2015 r. pomiędzy WIW w Lublinie a WITD w Lublinie zostały zawarte porozumienia o współpracy. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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1. W rejestrze prowadzonym w PIW, na podstawie art. 11 ust. 1-4 uozz, nie 

wpisano danych dotyczących daty zarejestrowania trzech podmiotów zajmujących 

się zarobkowym transportem zwierząt. Dane tych podmiotów, posiadających 

stosowne zezwolenia PLW (decyzje z dnia: 5.07.2010 r., 12.10.2010 r. oraz 23.04. 

2007 r.) zostały ujęte (również bez dat wpisów do rejestru) w przedmiotowym 

rejestrze prowadzonym przez GIW w dniu zakończenia kontroli NIK (16.12.2016 r.). 

Wcześniej przedmiotowy rejestr zawierał dane o pięciu podmiotach zajmujących się 

transportem zwierząt. Dane o tych przewoźnikach (wraz z numerami rejestracyjnymi 

pojazdów) przekazywano w comiesięcznych raportach o zezwoleniach pojazdów, 

wydawanych zgodnie z art. 10 rozporządzenia nr 1/2005. Wg stanu na dzień 

1.01.2014 r. dane  o tych podmiotach znajdowały się w wykazie zezwoleń 

przewoźników, zajmujących się transportem zwierząt poniżej 8 godzin oraz 

w raportach przekazywanych w okresie objętym kontrolą.  

(dowód: akta kontroli str. 5, 15-25, 105, 170-177) 

PLW podał, że: „nie posiada wiedzy, dlaczego w rejestrze podmiotów prowadzących 

działalność nadzorowaną, prowadzonym przez GIW nie ma wszystkich 

zarejestrowanych w PIW w Puławach podmiotów, a znajdują się jednocześnie 

w rejestrze zezwoleń przewoźników wydanych zgodnie z art. 10 rozporządzenia 

WE, publikowanym również na stronach GIW. PLW nie ma możliwości edycji 

przedmiotowych rejestrów, tym samym nie może udzielić odpowiedzi jaka jest 

bezpośrednia przyczyna zaistnienia wszelkich błędów stwierdzonych w ww. 

rejestrach. Taka nieścisłość może wynikać z braku dat wpisu do rejestru 

prowadzonego przez PLW, a które mogły nie zostać prawidłowo 

przetransformowane podczas konwersji rejestrów z aplikacji WIWet do Vetlink. Ww. 

braki zostaną uzupełnione niezwłocznie. Nie przesyłano do GIW odrębnych 

zawiadomień dotyczących niezgodności w ww. rejestrach. Uznano za wystarczające 

działania polegające na przesyłaniu zawiadomień dotyczących zezwoleń, o których 

mowa w art. 10 rozporządzenia 1/2005.”   

(dowód: akta kontroli str. 160) 

2. Do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii nie przekazano informacji  

o wygaśnięciu zezwoleń na transport zwierząt poniżej 8 godzin dla trzech 

pojazdów29, przez co nie zapewniono zgodności danych zawartych w rejestrze 

zezwoleń przewoźników wydanych zgodnie z art. 10 rozporządzenia nr 1/2005 

prowadzonym przez GIW z rejestrem PLW.  

(dowód: akta kontroli str. 37) 

PLW wyjaśnił, że „podmiot zgłaszając grupę pojazdów do przedłużenia 

zezwolenia zgodnego z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1/2005, nie zaznaczył jasno, 

że wycofuje z użytkowania przedmiotowe środki transportu. Wniosek miał charakter 

przedłużenia zezwolenia po jego wygaśnięciu, a nie aktualizacji, co mogło być 

powodem nie sprawdzenia aktualnego stanu ilości pojazdów z rejestrem 

prowadzonym przez GIW. Przedmiotowe środki transportu nie znalazły się 

w wydanym zezwoleniu, a to, w którym były wpisane straciło ważność. Konieczne 

zmiany zostaną naniesione i zgłoszone niezwłocznie”. 

(dowód: akta kontroli str. 166) 

3. W dwóch przypadkach informacje o zmianach (z lat 2014-2016 – I półrocze)  

w  rejestrze podmiotów nadzorowanych dokonanych w dniach 24.02.2015 r. oraz 

16.09.2015 r., przekazano do WIW odpowiednio w dniach: 14.05.2015 r. 

i 10.12.2015 r., to jest z niemal dwumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do 

                                                           
29 Dotyczy podmiotu o numerze identyfikacyjnym 06142801. 
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terminu określonego § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzeń dotyczących prowadzenia 

rejestru podmiotów nadzorowanych (do 15-go następnego miesiąca po dokonaniu 

zmiany w rejestrze)30. 

 (dowód: akta kontroli str. 35-36) 

PLW wyjaśnił, że: „wszelkie opóźnienia z tytułu zgłaszania zmian w rejestrach mogły 

wynikać z ilości spraw prowadzonych w PIW w Puławach, czynności jakie musi 

podejmować PLW i inspektorzy, interwencji lub trudności w realizacji założonych 

działań w zaplanowanym czasie. Jednocześnie PLW zapewnia, że w przyszłości 

zwróci szczególną uwagę na przestrzeganie terminów wyznaczonych przepisami.” 

(dowód: akta kontroli str. 169) 

4. Nieprowadzenie w latach 2014 – I półrocze 2016 kontroli uboju zwierząt na 

użytek własny. PLW  w Puławach nie weryfikował liczby otrzymanych zgłoszeń o 

zamiarze uboju tych zwierząt z wykazami otrzymywanymi od BP ARiMR. 

Skutkowało to brakiem dostatecznej wiedzy PLW w zakresie przestrzegania 

dobrostanu zwierząt  

w trakcie uboju na użytek własny. 

PLW w Puławach wyjaśnił, że BP ARiMR nie informuje PLW o  uboju na potrzeby 

własne, a jedynie przesyła zbiorcze informacje „o złożeniu w BP ARiMR zgłoszenia 

dotyczącego uboju gospodarczego zwierząt”, które to nie jest rezultatem działań 

wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie  

wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 885), a jedynie wyrejestrowania sztuki z siedziby stada jako 

ubój gospodarczy na podstawie przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt.   

W związku z obecnie toczącymi się postępowaniami w sprawie naruszenia 

przepisów w zakresie ubojów gospodarczych, część z tych informacji okazuje się 

być błędnymi wyrejestrowaniami (nie dokonano uboju, a dokonano takiego 

wyrejestrowania w celu ujednolicenia stanu stada). PLW, aby przeprowadzić 

kontrolę uboju na użytek własny (w celu stwierdzenia spełnienia/niespełnienia 

wszystkich wymogów, np. co do osoby dokonującej uboju) powinien ją 

przeprowadzić w czasie przeprowadzenia ww. uboju. W związku z tym, że cztery  

z siedmiu zgłoszeń uboju gospodarczego przez rolników w okresie 2014-2016  

(I półrocze) przypadało na soboty, jeden ubój miał miejsce w Niwie Babickiej (powiat 

Ryki), uboje w godzinach popołudniowych, możliwości takie są mocno ograniczone 

– katalog czynności, do jakich PLW może urzędowego lekarza weterynarii 

wyznaczyć (np. w sytuacji konieczności dokonywania kontroli poza godzinami 

pracy), takiej możliwości nie przewiduje, więc kontroli mogą na chwilę obecną 

dokonywać tylko inspektorzy PIW pracujący pn.-pt. w godzinach 7:00-15:00. 

Każdorazowo w momencie przyjmowania zgłoszenia informowano telefonicznie                   

o kwalifikacjach, jakie musi posiadać osoba dokonująca zawodowego uboju zgodnie                        

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r.  

w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków 

i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Fakt ten nie był kontrolowany w związku z ww. 

przyczynami utrudnień, co do możliwości przeprowadzania kontroli w trakcie uboju. 

Podobna sytuacja miała miejsce odnośnie metod obowiązkowego ogłuszania. PLW 

nie podejmował działań w latach 2014-2016 (I półrocze) w celu nałożenia kary 

pieniężnej z uwagi na treść pkt 3 pisma GLW z dnia 05.09.2011 r.31 Obecnie  

                                                           
30 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących 
działalność nadzorowaną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1314) oraz uchylone z dniem 25.01.2016 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o tej samej nazwie z dnia 24 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 128).  
31 Z ww. pisma GLW (brak podpisu, data wpływu do Inspektoratu: 05.09.2011 r.) wynika, że nakładanie kar pieniężnych może 
dotyczyć wyłącznie niezgłaszania uboju cieląt do 6-go miesiąca życia z uwagi na konieczność zagospodarowania 
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w związku z doniesieniami medialnymi z lipca/sierpnia 2016 r. o stwierdzeniu na 

rynku nieprzebadanego mięsa, pochodzącego z uboju na użytek własny, od 

28.07.2016 r. do 21.11.2016 r. w sprawie wszystkich informacji „o złożeniu w BP 

ARiMR zgłoszenia dotyczącego uboju gospodarczego zwierząt” za okres 2011 do 

chwili obecnej, wszczęto postępowania w celu nałożenia kar pieniężnych/wydania 

pouczeń w celu zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli str. 153-155, 156-162, 183-184) 

5. Zaniechano przeprowadzania planowych kontroli podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt w badanym okresie, co było 

niezgodne z Instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-62/11  

z dnia 7.10.2011 r. i skutkowało niewykonaniem kontroli tych podmiotów 

planowanych w latach 2014-2015. 

PLW w Puławach wyjaśnił, że Inspektorat prowadził kontrole podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt, a fakt ten 

został udokumentowany na protokołach kontroli środków transportu drogowego, co 

było głównym punktem zainteresowania PLW w Puławach, jako czynnik w sposób 

bezpośredni wpływający na dobrostan zwierząt w transporcie, a jednocześnie jest 

jednym z elementów kontroli wg Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii 

Nr GIWz.420/AW-62/11. Ponadto  wszystkie podmioty prowadzące działalność  

w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt (z wyłączeniem dwóch) zarejestrowane 

w PIW w Puławach, prowadzą jednocześnie działalność w zakresie obrotu 

zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt albo są zakładami 

ubojowymi, transportującymi zwierzęta na własne potrzeby. Tym samym, kontrole 

prowadzone z tytułu ich głównej działalności pokrywają tematycznie i zakresowo 

wszystkie aspekty uwzględnione w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii 

Nr GIWz.420/AW-62/11. Powielanie informacji zawartych w innych protokołach jest 

nieuzasadnione z punktu widzenia ekonomiki pracy Inspektorów.  

(dowód: akta kontroli str. 153-155, 156-162) 

Protokół kontroli podmiotu prowadzącego działalność w zakresie zarobkowego 

przewozu zwierząt (załącznik nr 5 Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr 

GIWz.420/AW-62/11) dotyczy przestrzegania przepisów rozporządzenia 1/2005 

oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności 

w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego 

w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej32. Lista kontrolna 

SPIWET (działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie 

lub skupu zwierząt) i sporządzany wg niej protokół kontroli jest przeznaczony do 

dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w innych 

przepisach33. Protokoły kontroli środka transportu, sporządzane na podstawie 

Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-62/11, dotyczą 

przestrzegania przepisów rozporządzenia 1/2005 w odniesieniu do kontrolowanego 

środka transportu. 

 (dowód: akta kontroli str. 62-65, 303-305, 273-282, 283-292, 293-302) 

                                                                                                                                                    
niebezpiecznych odpadów oraz powzięcia podejrzenia nielegalnego wprowadzania mięsa do obrotu. W pozostałych 
przypadkach należało pouczać rolników o ich obowiązkach związanych z ubojem na użytek własny. 
32 Dz. U. Nr 100, poz. 1012. 
33 Przepisach uozz, w ustawie o ochronie zwierząt, ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1077), Kodeksie postępowania administracyjnego, rozporządzeniu MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań 
i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w 
przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, ze zm.), rozporządzeniu MRiRW z dnia 25.06.2008 r., rozporządzeniu 
MRiRW z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych 
niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778, ze zm.) 
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6. Nierzetelnie sporządzono sprawozdania RRW-3 w odniesieniu do: 

- danych o kontrolach przeprowadzonych w podmiotach prowadzących zarobkowy 

przewóz zwierząt oraz przewóz zwierząt wykonywany w związku 

z prowadzeniem innej działalności gospodarczej w latach 2014-2015 i liczbie 

tego rodzaju podmiotów nadzorowanych w 2015 r.; 

- liczby kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie targów, wystaw, 

pokazów, konkursów. 

W sprawozdaniach RRW-3 wykazano, że: 

- zostały przeprowadzone w latach 2014-2015 kontrole w podmiotach 

prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt oraz przewóz zwierząt wykonywany 

w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, podczas gdy 

kontrole te (z wyjątkiem jednej wskazanej w pkt. 1.6 niniejszego wystąpienia)  

dotyczyły środków transportu34.  

 

PLW wyjaśnił, że w sprawozdaniach RRW-3 wykazano kontrole, które zostały 

przeprowadzone, dotyczące środków transportu drogowego. Dane wprowadzane do 

sprawozdań RRW-3 są zgodne z liczbą zarejestrowanych w PIW w Puławach 

podmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 17-23, 39-40, 41, 42-43, 153-162, 242-260, 312-314) 

- liczba podmiotów nadzorowanych zwiększyła się z siedmiu  

w 2014 r. do ośmiu w 2015 r., natomiast wg rejestru podmiotów zajmujących się 

transportem zwierząt do 8 godzin, w ciągu 2015 r. Inspektorat obejmował 

nadzorem dziewięciu przedsiębiorców z tej grupy (do siedmiu podmiotów 

nadzorowanych w tej grupie wg stanu na dzień 1.01.2015 r. doszły w trakcie 

tego roku dwa (o numerach identyfikacyjnych 06142814 oraz 6142813), a także 

w tym roku wykreślono jeden (o numerze identyfikacyjnym 06142809)35. 

PLW wyjaśnił, że w sprawozdaniu RRW-3 za 2015 r. wykazano 8 podmiotów 

nadzorowanych (zajmujących się transportem zwierząt do 8 godzin), ponieważ 

podmiot o numerze 06142809 nie prowadził już działalności w tym roku. PLW 

posiadał taką wiedzę, ponieważ ww. podmiot nie przedłużył zezwolenia dla 

przewoźnika, zgodnego z art. 10 rozporządzenia nr 1/2005, które straciło ważność 

31.12.2014 r. i poinformował o sprzedaży środków transportu. Jednocześnie 

podmiot nie składał wniosku o wykreślenie z rejestru działalności nadzorowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 17-23, 163-165, 166-169, 242-250, 251-260) 

- w sprawozdaniach RRW-3 za 2014 i 2015 r. w zakresie targi, wystawy, pokazy, 

konkursy wskazano, że PIW w Puławach przeprowadził 14 kontroli w trzech 

podmiotach w 2014 r., a dwie kontrole w dwóch podmiotach w 2015 r.36 

PLW wyjaśnił, że w sprawozdaniach RRW-3 za 2014 i 2015r. w tym miejscu 

wykazano kontrole przeprowadzone w punktach skupu. 

(dowód: akta kontroli str. 41, 163-165, 166-169, 242-250, 251-260) 

NIK zwraca uwagę, że: 

                                                           
34 Kontrole przeprowadzano i dokumentowano z wykorzystaniem protokołu kontroli środków transportu oraz dobrostanu 
zwierząt kopytnych podczas transportu trwającego do 8 godzin (zał. nr 6 Instrukcji GLW nr GIWz.420/AW-62/11), podczas gdy 
zakres kontroli podmiotów prowadzących działalność z zakresu zarobkowego transportu zwierząt jest wskazany w zał. nr 5 do 
powołanej instrukcji.     
35 Wg RRW-3 za 2014 r.: zarobkowy przewóz zwierząt oraz przewóz zwierząt wykonywany w związku z prowadzeniem innej 
działalności gospodarczej (ogólna liczba zatwierdzonych przewoźników): siedem podmiotów nadzorowanych, w tym siedem 
na koniec roku, 13 kontroli przeprowadzonych w siedmiu podmiotach, w tym w jednej stwierdzono niezgodność. Wg RRW-3 
za 2015 r.: osiem podmiotów nadzorowanych, w tym osiem na koniec roku, dziewięć kontroli przeprowadzonych w trzech 
podmiotach. Nie stwierdzono niezgodności. 
36 Wg RRW-3 za 2014 r. i 2015 r.: targi, wystawy, pokazy, konkursy: cztery podmioty nadzorowane, w tym cztery na koniec 
roku. W 2014 r. nie stwierdzono niezgodności, w 2015 r. – jedną.  Według protokołów kontroli w latach 2014-2015 
przeprowadzono dwie kontrole wystaw zwierząt, a w 2016 r. (do 30.06.) – jedną. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.  

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  



 

15 

1.  W raportach z kontroli rzeźni pod względem dobrostanu zwierząt powinny być 

ujmowane wszystkie kontrole tego rodzaju, przeprowadzone w danym roku.  

W ww. raporcie za 2015 r. nie została ujęta jedna kontrola sprawdzająca 

dobrostanu zwierząt, która odbyła się w styczniu 2015 r. Było to spowodowane 

tym, że dotyczyła kontroli dobrostanu przeprowadzonej w 2014 r., a kontrola 

sprawdzająca potwierdziła usunięcie nieprawidłowości z 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str.222-223, 313) 

2. Współdziałanie i współpraca PLW z inspektorami ITD przyczyniłyby się do 

zwiększenia skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem dobrostanu zwierząt 

w transporcie. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia37 pozytywnie, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, działalność jednostki kontrolowanej w zbadanym zakresie.  

Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii podejmowane 
w związku z informacjami o nieprawidłowościach 

1.  Prowadzona przez Inspektorat książka skarg i wniosków nr 1 nie zawierała 

wpisów. W książce skarg i wniosków nie zostało zarejestrowane w szczególności 

pismo osoby fizycznej z 04.04.2014 r., przekazane do PIW w Puławach przez 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie (ujęte tam w rejestrze skarg pod nr 

15/2130/14), informujące o nielegalnej produkcji i wprowadzeniu do obrotu 

produktów pochodzenia zwierzęcego w gospodarstwie rolnym w m. Choszczów 

(sprawa opisana w pkt 1.10 niniejszego wystąpienia). 

(dowód: akta kontroli str. 306, 332-333) 

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli WIW w Lublinie wynika, że trzy 

organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa lubelskiego, których 

celem działania jest ochrona zwierząt38, nie kierowały do PIW w Puławach petycji, 

skarg lub wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 339-342) 

PLW w Puławach wyjaśnił, że w odniesieniu do dobrostanu zwierząt, Inspektorat 

otrzymał w listopadzie 2014 r. jedną skargę telefoniczną w sprawie 

nieprzestrzegania warunków zawartych w ustawie o ochronie zwierząt w jednym 

schronisku dla zwierząt. W odniesieniu do niewłaściwej jakości produktów 

pochodzenia zwierzęcego i złej jakości dostarczanej producentom żywności były 

składane anonimowe skargi do GIW w sprawie podmiotu o nr identyfikacyjnym 

06140205, w wyniku czego została przeprowadzona kompleksowa kontrola. Do 

Inspektoratu nie wpłynęły petycje dotyczące dobrostanu zwierząt. 

 (dowód: akta kontroli str. 153-155, 156-162, 163-165, 166-169, 334-338) 

 

2.  PLW w Puławach w złożonych wyjaśnieniach podał, że PIW w Puławach nie 

nawiązał współpracy z samorządem lekarsko-weterynaryjnym w zakresie 

obejmującym zakres przedmiotowej kontroli NIK. PIW w Puławach korzysta  

z pomocy lekarzy weterynarii prowadzących usługi weterynaryjne z zakresu ochrony 

                                                           
37 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. 
38 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Lublinie, Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt w Lublinie, 
Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Lubelski Animals”. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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zwierząt w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, jak również 

wydawania opinii,  np. dla Policji w zakresie dobrostanu zwierząt. PIW w Puławach 

współpracuje z organizacjami społecznymi, których celem jest ochrona zwierząt, 

jednak nie zawarto w tym zakresie porozumień.  Często ww. organizacje składają 

zapytania w formie dostępu do informacji publicznej. 

 (dowód: akta kontroli  str. 147-148, 149-151) 

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli WIW w Lublinie od ww. trzech organizacji 

pozarządowych, działających na terenie województwa lubelskiego, których celem 

działania jest ochrona zwierząt wynika, że nie współpracowały z PIW w Puławach  

w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 

zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 339-342) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieewidencjonowaniu w książce skarg  

i wniosków skarg wpływających do PIW w Puławach w latach 2014 – 2016 

(I półrocze), w tym dotyczących dobrostanu zwierząt, co było niezgodne z art. 254 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

PLW w Puławach wyjaśnił, że nie ewidencjonował w książce skarg i wniosków 

anonimowych skarg wpływających do PIW w Puławach w latach 2014 – 2016 

(I półrocze) uznając je za anonimy, które powinny być rejestrowane w dzienniku 

korespondencji PIW Puławy oraz w zależności od zawartych w nich informacji 

powinny być rozpoznawane. Anonimowe skargi oraz prowadzone na ich podstawie 

postępowania administracyjne znajdują się w dokumentacji PIW w Puławach. PLW 

zamierza wydać zarządzenie w sprawie rozpatrywania anonimowych skarg 

wpływających do PIW Puławy, które będzie precyzowało zasadność ich 

rozpoznawania. PLW w Puławach uznał, że skarga, która została skierowana do 

WIW w Lublinie nie musi być zaewidencjonowana w PIW Puławy w posiadanej 

książce skarg i wniosków. Została zarejestrowana w dzienniku korespondencji PIW                       

w Puławach.  

(dowód: akta kontroli  str. 147-148, 149-151) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 

działalność jednostki kontrolowanej 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 Kontroli39, wnosi o: 

1. Podejmowanie działań w celu zapewnienia zgodności danych w rejestrach 

i wykazach prowadzonych przez PLW i GIW, z zachowaniem terminów 

określonych w  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących 

działalność nadzorowaną.  

2. Objęcie nadzorem przestrzegania dobrostanu zwierząt w trakcie uboju na użytek 

własny. 

                                                           
39 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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3. Przeprowadzanie planowych kontroli podmiotów prowadzących działalność  

w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt w oparciu o załącznik nr 5 do 

Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-62/11. 

4. Rzetelne sporządzanie sprawozdań RRW-3. 

5. Ewidencjonowanie skarg w posiadanej książce skarg i wniosków. 

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   23    grudnia 2016 r.  

  

Kontrolerzy: Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

Rafał Padrak  w Lublinie 

Doradca prawny Edward Lis 

 

 

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

 

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

Podpis Podpis 

                              

                                                                    

Paweł Szafran 

Głowny specjalista kontroli państwowej 

 
 

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

podpis 
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