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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 

Kontrolerzy 1. Wojciech Niemyski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

kontroli nr LLU/126/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. 

2. Marek Raczkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LLU/133/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-5) 

Jednostka 

kontrolowana 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie (dalej: „PIW w Łukowie”), 

ul. Warszawska 16, 21-400 Łuków 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Lek. wet. Leszek Mioduski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie, od dnia 

13 kwietnia 1999 r. (dalej: „PLW”) 

(dowód: akta kontroli str. 6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 

nadzór PLW nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich 

w transporcie i uboju w latach 2014-2016 (I półrocze). 

Powyższą ocenę uzasadniają w szczególności: 

 rzetelne prowadzenie rejestrów działalności nadzorowanej oraz terminowe 

przekazywanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii (dalej: „GLW”) informacji 

zawartych w tych rejestrach, 

 prawidłowe prowadzenie postępowań dotyczących zatwierdzania działalności 

nadzorowanej, 

 przeprowadzenie kontroli podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną 

zgodnie z zaleceniami GLW, 

 rzetelna weryfikacja informacji wpływających do PIW w Łukowie 

o nieprawidłowościach podczas transportu i uboju zwierząt, również poprzez 

przeprowadzanie kontroli doraźnych. 

Stwierdzone w toku kontroli NIK nieprawidłowości polegały na nieprzeprowadzaniu 

kontroli uboju zwierząt w gospodarstwach oraz braku weryfikacji posiadania 

udokumentowanych kwalifikacji przez osoby dokonujące takiego uboju. 

NIK zwraca też uwagę na zaplanowanie niższej, niż wynikająca z polecenia GLW, 

liczby kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu 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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W powiecie łukowskim2 liczba zarejestrowanych podmiotów zajmujących się 

zarobkowym transportem zwierząt wzrosła z 35 na koniec 2014 r. do 38 na koniec 

2015 r., natomiast na dzień 30 czerwca 2016 r. zarejestrowanych było 37 takich 

podmiotów. Liczba podmiotów zajmujących się obrotem zwierzętami, 

pośrednictwem w tym obrocie oraz skupem zmniejszyła się z 34 (w 2014 r.) do 32 

(stan na dzień 31 grudnia 2015 r. i 30 czerwca 2016 r.). W latach 2014-2016 

(I półrocze) nie zmieniła się liczba podmiotów zajmujących się prowadzeniem miejsc 

gromadzenia zwierząt (jeden podmiot) oraz podmiotów zajmujących się ubojem 

zwierząt kopytnych udomowionych (siedem podmiotów3). W okresie tym nie było 

zarejestrowanych podmiotów działających w zakresie prowadzenia miejsc lub stacji 

kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany 

wody przy transporcie zwierząt akwakultury. W rejestrach nie było też podmiotów 

organizujących targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt, czy też podmiotów 

zajmujących się ubojem drobiu i zajęczaków. 

PLW rzetelnie prowadził rejestry, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt4 oraz w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 

pochodzenia zwierzęcego5. Przeprowadzone badanie potwierdziło zgodność 

zapisów w rejestrach z decyzjami wydanymi przez PLW6. 

(dowód: akta kontroli str. 7-104, 392-397) 

Prawidłowość postępowania PLW w zakresie zatwierdzania działalności 

nadzorowanej zweryfikowano na próbie ośmiu postępowań7. PLW rzetelnie 

przeprowadził postępowania administracyjne, dotyczące pośrednictwa w obrocie 

zwierzętami8 lub skupu zwierząt, a wydanie decyzji w zakresie skupu zwierząt 

poprzedził przeprowadzeniem kontroli (z wykorzystaniem listy kontrolnej SPIWET9). 

Badanie postępowań dotyczących zarobkowego transportu zwierząt wykazało, iż 

PLW zweryfikował złożone wnioski zgodnie z procedurą, określoną w instrukcji 

GLW Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 7 października 2011 r.10 We wszystkich pięciu 

                                                           
2 Zgodnie z § 4 Regulaminu organizacyjnego obszarem działania PIW w Łukowie jest powiat łukowski (regulamin 
zamieszczony na stronie http://piwlukow.eu.interiowo.pl/reg.htm). 
3 W tym jeden podmiot korzystający z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy 
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE. L. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 139, 
poz. 55). 
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 Badanie przeprowadzono na próbie 11 decyzji, w tym: 6 dotyczących zakładów uboju zwierząt kopytnych udomowionych, 
3 dotyczących transportu zwierząt (1 dot. transportu powyżej 8 godzin, 2 dot. transportu do 8 godzin), 1 dotyczącej obrotu 
zwierzętami oraz 1 dotyczącej miejsc gromadzenia zwierząt. 
7 Pięć postępowań dotyczyło zarobkowego transportu zwierząt, trzy obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub 
skupu zwierząt. 
8 Działalność polegała na odbiorze zwierząt od rolników do pojazdu transportującego zwierzęta bezpośrednio do rzeźni (tzw. 

„pośrednictwo bez obiektu”). W przypadkach tych nie przeprowadzano kontroli obiektów i miejsc prowadzenia działalności. 
9 Lista kontrolna SPIWET zgodna z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii 
(http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4317). 
10 Sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy zatwierdzaniu podmiotów zajmujących się zarobkowym 
przewozem zwierząt oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt zawarto w części 2 pkt 8 

Opis stanu 

faktycznego 

http://piwlukow.eu.interiowo.pl/reg.htm
http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4317
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przypadkach przeprowadzono kontrolę środków transportu objętych wnioskiem 

strony, które dokumentowano w formie protokołów kontroli, zgodnych z wzorami 

określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do ww. instrukcji GLW. 

(dowód: akta kontroli str. 105-198, 400-401) 

1.2. PLW prawidłowo realizował obowiązek określony w art. 11 ust. 3 uozz oraz 

art. 22 ust. 1 pkt 1 uppz, dotyczący przekazywania informacji zawartych 

w prowadzonych rejestrach i wykazach. Informacje te przekazywano w terminach 

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

24 stycznia 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność 

nadzorowaną11. Przeprowadzone badanie12 nie wykazało rozbieżności pomiędzy 

danymi, wynikającymi z rejestrów prowadzonych przez PLW a danymi, zawartymi 

na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii, 

z wyjątkiem jednego przypadku, w którym w odpowiedzi na informację przekazaną 

przez PLW do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie na stronie 

internetowej nie wprowadzono zmiany dotyczącej wznowienia działalności zakładu 

oraz zmiany nazwy podmiotu prowadzącego ten zakład13. Przedmiotową zmianę 

wprowadzono dopiero w trakcie kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 199-202) 

1.3. W kontrolowanym okresie PLW nie stwierdził funkcjonowania podmiotu, 

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

działalności, nie uzyskał decyzji zatwierdzenia zakładu lub nie został wpisany do 

rejestru zakładów (w sytuacji, gdy decyzja o zatwierdzeniu nie była wymagana). Nie 

stwierdzono również przypadków funkcjonowania zakładu po cofnięciu 

zatwierdzenia lub zawieszeniu zatwierdzenia w drodze decyzji, bądź wydaniu 

decyzji zakazującej prowadzenia określonego rodzaju działalności nadzorowanej 

i skreśleniu podmiotu z rejestru. 

(dowód: akta kontroli str. 392-397) 

1.4. W latach 2014-2016 (I półrocze) do PLW skierowano 260 powiadomień 

o zamiarze przeprowadzenia uboju na użytek własny. W okresie tym PLW nie 

przeprowadzał kontroli ubojów w gospodarstwach. 

PLW nie weryfikował również posiadania dokumentu potwierdzającego odbycie 

przygotowania teoretycznego oraz praktyki na stanowisku ubojowym przez osoby 

wskazane do uboju świń, owiec i kóz w gospodarstwach. 

(dowód: akta kontroli str. 389-406) 

W badanym okresie PIW w Łukowie weryfikował dane zawarte w powiadomieniach 

o planowanym uboju na użytek własny z miesięcznymi informacjami otrzymanymi 

z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łukowie, 

w zakresie liczby zwierząt ubitych w gospodarstwach. Rozbieżności stwierdzono 

w 36 przypadkach14 i wszczęto postępowanie wyjaśniające. Sześć postępowań 

zakończono nałożeniem na stronę mandatu karnego w związku z niezgłoszeniem 

uboju trzody chlewnej na użytek własny oraz nieprzeprowadzeniem badania na 

obecność włośni. W sześciu przypadkach odstąpiono od nałożenia na stronę 

                                                                                                                                                    
instrukcji GLW – dla transportu trwającego do ośmiu godzin oraz w części 2 pkt 13 – dla transportu trwającego powyżej ośmiu 
godzin (instrukcja opublikowana pod adresem: http://old.wetgiw.gov.pl/files/3680_Instrukcja-GIWz_420-62_11-kontrola-
transportu.pdf ). 
11 Dz. U. poz. 128. 
12 W ramach badania porównano zawartość rejestrów opublikowanych na stronie internetowej GIW (wg stanu na dzień 
22.11.2016 r.) z danymi wynikającymi z rejestrów prowadzonych w PIW w Łukowie wg stanu na dzień 31.10.2016 r. 
13 Z dniem 11.07.2016 r. nastąpiła zmiana nazwy zakładu uboju zwierząt kopytnych udomowionych, bez zmian w zakresie 
prowadzonej działalności. Informację o zmianie PIW w Łukowie przekazał do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 
w Lublinie w dniu 11.07.2016 r. 
14 Siedem przypadków w 2014 r., 24 w 2015 r. oraz pięć w I półroczu 2016 r. 

http://old.wetgiw.gov.pl/files/3680_Instrukcja-GIWz_420-62_11-kontrola-transportu.pdf
http://old.wetgiw.gov.pl/files/3680_Instrukcja-GIWz_420-62_11-kontrola-transportu.pdf


 

5 

mandatu karnego, gdyż po dokonanym uboju trzody chlewnej stwierdzono 

przeprowadzenie badania mięsa na obecność włośni. W przypadkach tych 

pouczono strony postępowań o obowiązku składania powiadomień o planowanym 

uboju. W 11 postępowaniach wydane zostały decyzje nakładające kary pieniężne 

w związku z ubojem cieląt i niedostarczeniem dokumentów potwierdzających 

zagospodarowanie materiału szczególnego ryzyka. W pozostałych przypadkach 

PLW zakończył postępowania wyjaśniające w oparciu o ustalony stan faktyczny15. 

(dowód: akta kontroli str. 203-209) 

1.5. Analiza dokumentacji PIW w Łukowie dotyczącej planowanych w latach 2014-

2016 urzędowych kontroli podmiotów nadzorowanych funkcjonujących w obszarze 

objętym kontrolą NIK wykazała, że w poszczególnych latach badanego okresu 

zaplanowano skontrolowanie: 

 raz w roku jedynego działającego na terenie powiatu łukowskiego miejsca 

gromadzenia zwierząt, 

 następującej liczby przewoźników: w 2014 r. – czterech, tj., jak określono 

w planie – 10% zarejestrowanej liczby przewoźników (35); w 2015 r. – czterech, 

tj., jak określono w planie – 10% zarejestrowanej ich liczby (36); w 2016 r. – 

ośmiu, tj., jak określono w planie – 20% zarejestrowanej liczby przewoźników 

(38),  

 wszystkich podmiotów działających w obszarze obrotu zwierzętami, 

pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt, tj. w 2014 r. – 32 (100% 

zarejestrowanych); w 2015 r. – 34 (100%); w 2016 r. – 32 (100%), 

 raz w roku wszystkich siedmiu zarejestrowanych ubojni, pod względem 

dobrostanu zwierząt w magazynie żywca i podczas uboju. 

PLW poinformował, że w planie kontroli przewoźników na lata 2014-2015 

przewidziano kontrole 10% spośród nich z powodu błędu pisarskiego, który pojawił 

się w 2014 r. i został powielony w 2015 r. Faktyczna liczba kontroli tych podmiotów 

w stosunku do liczby podmiotów zarejestrowanych wynosi w skali roku ok.60%. 

(dowód: akta kontroli str. 7-66, 407-421) 

1.6. Analiza dokumentacji PIW w Łukowie, dotyczącej wykonywania w badanym 

okresie kontroli podmiotów nadzorowanych wykazała, że: 

 zrealizowano plany kontroli ubojni poprzez skontrolowanie w 2014 r., 2015 r., 

a także w I półroczu 2016 r. wszystkich siedmiu zarejestrowanych rzeźni, 

przeprowadzając w nich odpowiednio: 16, 13 oraz osiem kontroli pod względem 

dobrostanu zwierząt. Było to zgodne z rozdz. 10 ust. 1 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 kontrolach16, 

 w latach 2014-2015 miejsce gromadzenia zwierząt kontrolowano co najmniej 

raz w roku, co było zgodne z rozdz. 3 ust. 2 Instrukcji GLW nr GIWz.410/MG-

8/11 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy 

weterynarii przy zatwierdzaniu oraz przy przeprowadzaniu kontroli miejsc 

                                                           
15 W przypadkach tych m.in. potwierdzono zagospodarowanie materiału szczególnego ryzyka, powiadomienie o planowanym 
uboju złożono do urzędowego lekarza weterynarii, czy też ustalono, iż nastąpiła pomyłka w ewidencji ARiMR (np. padnięcie 
lub sprzedaż, a nie ubój).  
16 Zgodnie z powołanym przepisem, powiatowi lekarze weterynarii przeprowadzają w ciągu roku kontrole pod względem 
dobrostanu zwierząt obejmujące co najmniej 20% rzeźni (instrukcja opublikowana pod adresem 
http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3680 ). 

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3680
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gromadzenia zwierząt17. Zgodnie z harmonogramem, w 2016 r. kontrola miejsca 

gromadzenia zwierząt została zaplanowana na IV kwartał, 

 zgodnie z planem w latach 2014-2015 skontrolowano wszystkie funkcjonujące 

punkty skupu. W I półroczu 2016 r. kontroli poddano 16 punktów skupu 

(50% planu rocznego), 

 skontrolowano: w 2014 r. 22 podmioty prowadzące działalność w zakresie 

przewozu zwierząt (62,9% zarejestrowanych), przeprowadzając w nich łącznie 

50 kontroli; w 2015 r. 23 podmioty (63,9%), przeprowadzając 36 kontroli; 

w I półroczu 2016 r. 13 przewoźników (40,6%), przeprowadzając 19 kontroli. 

Było to zgodne z rozdz. 3 ust. 1 Instrukcji GLW nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 

7 października 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy 

weterynarii przy zatwierdzaniu przewoźników oraz środków transportu 

drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, kontroli przewoźników, 

przeprowadzanych kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod 

względem ich dobrostanu18. 

PIW w Łukowie przeprowadzał także obligatoryjne kontrole środków transportu oraz 

dobrostanu zwierząt (koni), w związku z nadzorem nad wprowadzaniem zwierząt 

z miejsca gromadzenia do handlu wewnątrzunijnego (2014 r. - 65, 2015 r. - 56, 

I półrocze 2016 r. – 28), stosownie do powołanej Instrukcji GLW nr GIWz.410/MG-

8/11 z dnia 1 grudnia 2011 r. W roku 2014 przeprowadzono także cztery wspólne 

kontrole z Policją. 

Ponadto lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania niektórych czynności 

urzędowych w imieniu PLW dokonywali nieplanowanych wyrywkowych kontroli 

środków transportu (w 2014 r. – 5.126; w 2015 r. – 15.494)19 w trakcie rozładunku 

zwierząt w ubojniach. Zgodnie z poleceniem PLW, mającym na celu ujednolicenie 

liczby przeprowadzanych kontroli przesyłek żywych pod względem dobrostanu 

w miejscu ich przeznaczenia, od dnia 1 marca 2016 r. co miesiąc kontroli 

poddawano 5% środków transportu oraz wprowadzono obowiązek objęcia kontrolą 

każdego podmiotu minimum jeden raz w kwartale. 

PLW wyznaczył: do nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży 

zwierząt 10 lekarzy weterynarii w latach 2014-2015 oraz 11 w 2016 r.; do nadzoru 

nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, 

oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt 

w trakcie uboju 39 lekarzy w 2014 r., 40 w 2015 r. oraz 42 w 2016 r.20 

(dowód: akta kontroli str. 422-468) 

1.7. PLW zrealizował w badanym okresie 13 kontroli doraźnych obejmujących 

dobrostan zwierząt gospodarskich w transporcie i uboju, z tego dotyczących: 

 transportu zwierząt, na podstawie: otrzymanych wniosków (jeden w 2015 r.) 

oraz poleceń Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (WLW) - po dwa w 2014 

i 2015 r., oraz jeden w I półroczu 2016 r.; nie przeprowadzano kontroli 

doraźnych na podstawie poleceń GLW, 

                                                           
17 Zgodnie z powołanym przepisem, powiatowi lekarze weterynarii, w ramach nadzoru nad przestrzeganiem wymagań 
weterynaryjnych przez podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, polegającą na prowadzeniu miejsca gromadzenia 
zwierząt, przeprowadzają co najmniej 1 raz w roku kontrolę wszystkich miejsc gromadzenia zwierząt zlokalizowanych na 
terenie powiatu (instrukcja opublikowana pod adresem http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4500). 
18 Zgodnie z powołanym przepisem, powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w ciągu roku kontrole obejmujące co 
najmniej 20% podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu zwierząt. 
19 Za I półrocze 2016 r. brak danych, w związku z faktem, że urzędowi lekarze weterynarii sporządzają tylko roczny raport 
z wykonanych niedyskryminujących kontroli w miejscach przeznaczenia (rzeźniach). 
20 W przypadku stwierdzenia przez wyznaczonych lekarzy nieprawidłowości przy załadunku zwierząt w punkcie skupu lub 
rozładunku zwierząt w ubojni, zalecenia pokontrolne wydaje PLW, po otrzymaniu protokołu z kontroli dokumentującego 
nieprawidłowości. 

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4500
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 uboju zwierząt, na podstawie: otrzymanych skarg i wniosków (w 2014 r.- jeden 

wniosek, w 2015 r. – jedna skarga, w I półroczu 2016 r. – jedna skarga); 

poleceń GLW (jedno – w 2014 r.); poleceń WLW (w 2014 r. – dwa, w I półroczu 

2016 r. – jedno). 

Kontrole doraźne z zakresu: 

 uboju zwierząt dotyczyły: nielegalnej ubojni i wytwórni wędlin; skupu bydła 

pourazowego; działań prowadzonych w ubojniach na terenie będącym we 

właściwości PLW, 

 transportu zwierząt dotyczyły następujących spraw: niestawienia się 

przewoźnika, będącego pod nadzorem PLW, realizującego plan trasy 

w międzynarodowym transporcie zwierząt, w punkcie kontroli w dniu 

awizowania postoju/odpoczynku; zamontowania urządzenia mechanicznego 

w samochodzie do transportu zwierząt, mogącego służyć do siłowego 

wciągania zwierząt gospodarskich na skrzynię ładunkową, co mogło 

powodować zadawanie bólu i cierpień przewożonych zwierząt; 

nieprawidłowości podczas transportu zwierząt. 

Po otrzymaniu poleceń, skarg, wniosków ustalano stan faktyczny i porównywano go 

ze stanem pożądanym określonym w prawodawstwie weterynaryjnym oraz 

dokonywano oceny i podejmowano stosowne działania, w jednym przypadku 

sprawę przekazano Policji. Sześć z 13 przeprowadzonych kontroli doraźnych 

wykazały nieprawidłowości, w efekcie których: zawieszono działalność jednej ubojni 

na okres sześciu dni oraz ukarano właściciela karą finansową w postępowaniu 

administracyjnym na kwotę 15 tys. zł, w związku ze stwierdzonymi uchybieniami 

sanitarno-higienicznymi w zakładzie i ubojem zwierzęcia bez nadzoru urzędowego 

lekarza weterynarii; jedną osobę ukarano mandatem karnym w kwocie 500 zł 

z powodu uboju świń na użytek własny bez zgłoszenia do PLW; zawiadomiono 

Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przewoźnika, w związku 

z brakiem możliwości stwierdzenia, kto opiekował się zwierzętami podczas 

transportu; jednemu z przewoźników polecono uszczelnienie zaworu spustowego 

nieczystości; pouczono kolejnego przewoźnika, w związku z przekroczeniem 

założonego czasu podróży. 

(dowód: akta kontroli str. 210-355, 469-486) 

1.8-9. Analiza dokumentacji PIW w Łukowie wykazała, że w wyniku kontroli 

przedsiębiorców stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 w zakresie środków transportu do przewozu zwierząt: w jednym z pojazdów, 

w trakcie przeprowadzonej w dniu 26 stycznia 2015 r. kontroli, stwierdzono 

zainstalowane urządzenie mechaniczne, mogące służyć do siłowego załadunku 

zwierząt, w związku z czym mogło dochodzić do naruszenia ich dobrostanu. 

Zalecono usunięcie urządzenia oraz w dniu 3 lutego 2015 r. o zdarzeniu 

zawiadomiono Policję. Pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. właściciel pojazdu 

poinformował o wymontowaniu urządzenia, co w tym samym dniu potwierdziła 

kontrola ww. środka transportu, 

 w zakresie uboju: w jednej z rzeźni w trakcie kontroli dobrostanu zwierząt 

przeprowadzonej w dniu 10 lutego 2015 r. stwierdzono niesprawdzanie przez 

pracownika odpowiedzialnego za ogłuszanie zwierząt skuteczności 

oszołomienia przed podwieszeniem zwierząt oraz brak informacji w 

procedurach zakładowych na temat rozmieszczania zwierząt w magazynie 

żywca. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono mandat 

karny oraz zalecono aktualizację instrukcji zakładowej dotyczącej dobrostanu 

zwierząt. W dniu 5 marca 2015 r. właściciel ubojni przekazał do PIW w Łukowie 
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zaktualizowaną instrukcję, a przeprowadzona w tym dniu kontrola potwierdziła 

wyeliminowanie stwierdzonych uchybień. W innej rzeźni, w trakcie 

przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2015 r. kontroli, stwierdzono 

nieprzestrzeganie dobrostanu zwierząt21 oraz brak procedur zakładowych w tym 

zakresie. Decyzją PLW z dnia 16 lutego 2015 r. nakazano zawieszenie 

działalności zakładu oraz wymierzono karę finansową w kwocie 2 tys. zł za 

utrudnianie przeprowadzenia kontroli. Właściciel rzeźni, pismem z dnia 24 

marca 2015 r., poinformował o usunięciu nieprawidłowości, co potwierdziła 

kontrola PIW w Łukowie przeprowadzona 25 marca 2015 r. Na podstawie 

decyzji PLW z dnia 26 marca 2015 r. ubojnia wznowiła działalność. Ponowna 

kontrola zakładu przeprowadzona 21 maja 2015 r. nie wykazała 

nieprawidłowości. Z dokumentacji PIW w Łukowie wynika, iż od decyzji tych nie 

składano odwołań do WLW. 

Przeprowadzone przez kontrolera NIK oględziny wybranych czynności 

realizowanych przez pracowników PIW w Łukowie22 potwierdziły stosowanie 

procedur kontrolnych zalecanych przez GLW. Ustalenia dokonane w trakcie 

czynności kontrolnych odpowiadały stanowi faktycznemu i zostały udokumentowane 

we właściwych listach kontrolnych SPIWET. 

(dowód: akta kontroli str. 290-319, 487-548) 

1.10. W kontrolowanym okresie PLW skierował pięć zawiadomień do organów 

ścigania, dwa dotyczące nieprawidłowości w transporcie zwierząt, trzy w zakresie 

nielegalnego uboju zwierząt. W sprawie dotyczącej transportu zwierząt bez 

wymaganych dokumentów23 skierowano do sądu wniosek o ukaranie. W jednym 

przypadku kontrolowanego ukarano mandatem karnym za niezgłoszenie uboju świń 

na użytek własny. W kolejnej spawie, kontrola przeprowadzona przez 

funkcjonariuszy Policji nie potwierdziła podejrzenia nielegalnego uboju. 

W pozostałych dwóch przypadkach24 organy ścigania odmówiły wszczęcia 

postępowań z powodu braku dowodów dostatecznie uzasadniających podejrzenie 

popełnienia przestępstwa oraz braku dowodów stwierdzenia naruszenia prawa. 

PLW nie składał zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 210-355, 392-397) 

1.11. PLW rzetelnie sporządził sprawozdania: RRW-325 i RRW-526 za lata 2014 

i 2015. Przeprowadzone badanie27 wykazało, że dane zawarte w tych 

sprawozdaniach były zgodne z właściwymi rejestrami, prowadzonymi w PIW 

w Łukowie. 

(dowód: akta kontroli str. 7-66, 356-386) 

1.12. W dniu 16 października 2007 r. Główny Lekarz Weterynarii zawarł 

porozumienie z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego regulujące zasady 

współdziałania Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego (dalej: 

„ITD”). Na obszarze właściwości miejscowej PIW w Łukowie nie realizowano 

                                                           
21 Brak wody w poidłach oraz uwiązanie zwierząt na krótkich sznurach. 
22 Oględzinom poddano załadunek zwierząt do transportu w miejscu gromadzenia oraz rozładunek zwierząt i postępowanie 
z nimi w ubojni. 
23 Brak licencji kierowcy-konwojenta. 
24 Jeden dotyczący zamontowania w samochodzie służącym do transportu zwierząt urządzenia mogącego służyć do siłowego 
wciągania zwierząt na skrzynię załadunkową – w wyniku przeprowadzonych kontroli podmiot zdemontował urządzenie 
wciągające; drugi przypadek dotyczył podejrzenia nielegalnego uboju świń. Prokuratura Rejonowa w Łukowie odmówiła 
wszczęcia dochodzenia gdyż przeprowadzona przez PIW w Łukowie kontrola nie potwierdziła podejrzenia nielegalnego 
uboju. 
25 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej. 
26 Sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego. 
27 Badaniu poddano zgodność z prowadzonymi rejestrami: w sprawozdaniu RRW-3 – w dziale 1D. Nadzór weterynaryjny – 
wiersze 17-22, 44-45, natomiast w sprawozdaniu RRW-5 – w dziale 1. Nadzór i stan sanitarny obiektów – wiersze 8a, 8b, 9a, 
9b, 31a i 31b. 
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powyższego porozumienia wg form współpracy, określonych w § 3-5 tego 

porozumienia. PLW poinformował, że „(…) Współpraca z Inspektorem Transportu 

Drogowego polegała na gotowości podjęcia działań przez Inspekcję Weterynaryjną 

w przypadku kontroli transportów zwierząt przez ITD, co uzgodniono telefonicznie 

i wymieniono kontakt telefoniczny. Inspekcja Transportu Drogowego nie ma swojej 

siedziby w powiecie łukowskim. W okresie objętym kontrolą nie było zgłoszeń od 

ITD dotyczących potrzeby uczestniczenia Inspekcji Weterynaryjnej podczas kontroli 

transportów zwierząt (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 387-397) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzeprowadzanie kontroli uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny, co 

skutkowało niedostatecznym nadzorem nad przestrzeganiem ich dobrostanu 

w trakcie tego uboju. 

W art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt28 wskazano 

Inspekcję Weterynaryjną, jako właściwą do sprawowania nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej29 organem Inspekcji 

Weterynaryjnej jest m.in. powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej 

inspekcji weterynaryjnej, którego zadania wykonują lekarze weterynarii i inne osoby 

zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarze weterynarii wyznaczeni do 

wykonywania określonych czynności. 

W badanym okresie PLW nie przeprowadzał kontroli uboju zwierząt 

w gospodarstwach i nie posiadał wiedzy o stosowanych tam metodach ich 

ogłuszania, co świadczy o ograniczonym jego nadzorze nad przestrzeganiem 

przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 

W złożonym wyjaśnieniu PLW podał, że kontrole takie nie były przeprowadzane ze 

względu na czas przeprowadzanych ubojów, organizację pracy PIW oraz trudności 

kadrowe. PLW oświadczył jednocześnie, że planuje przeprowadzenie wyrywkowych 

kontroli terenowych dotyczących uboju zwierząt na własny użytek. 

(dowód: akta kontroli str. 392-406) 

2. Nieweryfikowanie posiadania udokumentowanych kwalifikacji przez osoby 

wskazane do uboju zwierząt w gospodarstwach. 

Zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia 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 zwierząt30 (dalej: „rozporządzenia 

MRiRW z dnia 9.09.2004 r.”) uboju świń, owiec i kóz w gospodarstwach dokonują 

wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w § 3 ust. 1 tego 

rozporządzenia, tj.: ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej 

zasadnicze zawodowe, a także odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną 

praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej 

udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym. Podmiot prowadzący 

ubojnię wyznacza, za zgodą właściwego powiatowego lekarza weterynarii, osoby 

nadzorujące szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku 

ubojowym (§ 3 ust. 4) oraz potwierdza posiadanie ww. kwalifikacji w formie 

dokumentu, przechowywanego w ubojni. 

                                                           
28 Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm. 
29 Dz. U. z 2016 r. poz. 1077. 
30 Dz. U. Nr 205, poz. 2102 ze zm. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Na obszarze powiatu łukowskiego żaden z podmiotów ubojowych nie wystąpił 

o zgodę na wyznaczenie osoby nadzorującej praktykę na stanowisku ubojowym. 

Jednocześnie, PLW nie weryfikował czy osoby wskazane w powiadomieniach, które 

będą dokonywały uboju w gospodarstwach, posiadają kwalifikacje, o których mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 9.09.2004 r., potwierdzonych 

dokumentem, o którym mowa w § 3 ust. 2 tego rozporządzenia. 

W złożonych wyjaśnieniach PLW podał, że w momencie przyjmowania 

powiadomienia o planowanym uboju zwierząt na użytek własny weryfikowano 

kwalifikacje osoby wskazanej do przeprowadzenia uboju w zakresie wieku, 

wykształcenia oraz doświadczenia w przeprowadzaniu ubojów. Wskazał 

jednocześnie na brak spójności przepisów ww. rozporządzenia z przepisami art. 10 

rozporządzenia Rady (WE) Nr 1099/200931, które nie nakładają na osoby 

dokonujące uboju poza rzeźnią, obowiązku odbycia szkolenia w tym zakresie. PLW 

poinformował, że zasady przeprowadzania uboju na potrzeby własnej konsumpcji 

domowej były omawiane przez pracowników PIW w Łukowie na spotkaniach 

z rolnikami, sołtysami oraz na spotkaniach z udziałem urzędowych lekarzy 

weterynarii. Według wiedzy PLW uboju w gminach i sołectwach dokonują nieliczne 

osoby mające wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, często pracujący w ubojni, 

którym nie jest obojętne cierpienie zwierząt. Osoby te posiadają wiedzę w zakresie 

technologii pozyskiwania mięsa, którego jakość uzależniona jest od bezstresowego 

uboju i czasu wykrwawienia. PLW poinformował również, że do PIW w Łukowie nie 

wpłynęła żadna skarga na stosowanie drastycznych metod w trakcie uboju zwierząt 

na własny użytek. 

(dowód: akta kontroli str. 392-406) 

NIK zwraca uwagę na zaplanowanie niższej, niż wynikająca z polecenia GLW, 

liczby kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu zwierząt. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości32 

działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii 
podejmowane w związku z informacjami 
o nieprawidłowościach 

2.1. PLW rzetelnie rozpoznał informacje, zawarte w skargach i wnioskach 

skierowanych do PIW w Łukowie, dotyczących dobrostanu zwierząt w transporcie 

i uboju. 

W badanym okresie do PIW w Łukowie wpłynął jeden wniosek dotyczący 

dobrostanu zwierząt w transporcie. Wniosek skierował PLW w Świebodzinie 

i dotyczył niestawienia się przez przewoźnika w awizowanym punkcie postoju. Do 

PIW w Łukowie wniosek wpłynął 10 kwietnia 2015 r. i został niezwłocznie 

rozpoznany. W dniach 13-14 kwietnia 2015 r. zgromadzono dokumentację 

potwierdzającą wykonanie postoju w innym miejscu, a 27 kwietnia 2015 r. 

przeprowadzono kontrolę doraźną środka transportu. Ponadto, do PIW w Łukowie 
                                                           
31 Rozporządzenie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. U. UE. L. Nr 303 
z dnia 18 listopada 2009 r. str. 1). 
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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wpłynęły trzy skargi dotyczące nielegalnego uboju zwierząt. Skargi przekazano do 

Komendy Miejskiej Policji w Łukowie33, a następnie zweryfikowano w trakcie 

wspólnych kontroli34. Do PIW w Łukowie wpłynęła również informacja o 

dostarczaniu do uboju zwierząt środkami transportu, które nie zostały zatwierdzone 

przez PLW. Informację przekazano urzędowym lekarzom weterynarii celem 

zwrócenia uwagi na opisane zjawisko. 

(dowód: akta kontroli str. 210-355) 

2.2. W latach 2014-2016 (I półrocze) PLW współpracował z trzema organizacjami 

społecznymi, zajmującymi się ochroną zwierząt. Współpraca polegała na wymianie 

informacji o przypadkach naruszania dobrostanu zwierząt domowych 

i gospodarskich w miejscach ich utrzymania. Współdziałanie z tymi organizacjami 

nie dotyczyło dobrostanu zwierząt w transporcie oraz w trakcie uboju. 

Współpraca z samorządem lekarsko-weterynaryjnym realizowana była poprzez 

przedstawicieli tego samorządu w powiecie łukowskim oraz poprzez lekarzy 

weterynarii niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej, którzy po 

wyznaczeniu do wykonywania czynności urzędowych stali się urzędowymi 

lekarzami weterynarii. Współdziałanie polegało głównie na szkoleniu tych lekarzy w 

trakcie okresowych narad oraz na przekazywaniu informacji i wytycznych do 

stosowania w bieżącej pracy tych lekarzy. 

(dowód: akta kontroli str. 392-401) 

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 uwagę 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 Kontroli35, wnosi o: 

1. Zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt 

w trakcie uboju w gospodarstwach, w szczególności poprzez przeprowadzanie 

wyrywkowych kontroli takiego uboju. 

2. Weryfikację osób dokonujących uboju zwierząt w gospodarstwach, w zakresie 

posiadania udokumentowanego przeszkolenia teoretycznego oraz trzymiesięcznej 

praktyki na stanowisku ubojowym, pod nadzorem osoby z co najmniej trzyletnim 

stażem pracy na stanowisku ubojowym. 

 

                                                           
33 W ciągu dwóch dni od otrzymania skargi. 
34 W dwóch przypadkach nie potwierdzono informacji zawartej w otrzymanym piśmie, natomiast w jednym przypadku 
stwierdzono nielegalny ubój (na sprawcę czynu nałożono mandat karny). 
35 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 677 (dalej: „ustawa o NIK”). 
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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 uwagi 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 

w Lublinie 

Edward Lis 

Wojciech Niemyski 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

podpis 

 

 

........................................................ 
                             podpis 

 
                              
                                                                    

Marek Raczkowski 

specjalista kontroli państwowej 

 
 

........................................................ 
podpis 
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