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Wystąpienie pokontrolne 

 
 Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

przeprowadziła w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii („PIW” lub „Inspektorat”) kontrolę 

w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem praw zwierząt, w latach 2008–2010 (I półrocze).    

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 18 października 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na 

podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenia działania PIW  

w badanym zakresie. Podstawą pozytywnej oceny jest odpowiednie przygotowanie organizacyjne  

i kadrowe Inspektoratu do realizacji zadań oraz właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów  

o ochronie praw zwierząt. Stwierdzone uchybienia miały charakter formalny i polegały na:  

− niezamieszczaniu niektórych danych w protokołach kontroli podmiotów, 

− wydawaniu decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego podmiotom prowadzącym działalność 

nadzorowaną przez PIW, na podstawie wniosków, które nie zawierały informacji  

o planowanym okresie prowadzenia tej działalności.    

1. Inspektorat był właściwie przygotowany do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad 

przestrzeganiem praw zwierząt. Zadania te uwzględniono zarówno w regulaminie 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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organizacyjnym PIW, jak i w zakresach czynności dwóch pracowników, odpowiedzialnych 

m.in. za kontrolowanie podmiotów i gospodarstw rolnych w zakresie spełniania wymagań 

weterynaryjnych i przestrzegania praw zwierząt.  

2.  Zgodnie z wymogami art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt2 („ustawy weterynaryjnej”), PIW posiadał rejestr 

podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 cytowanej 

ustawy. Rejestr ten był prowadzony w formie elektronicznej, umoŜliwiającej sporządzanie 

wydruków, a takŜe  zawierał wszystkie wymagane informacje. Od października 2009 r. do końca  

I półrocza 2010 r. dane z rejestru były przekazywane Głównemu Lekarzowi Weterynarii  

(za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii), w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 

1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru 

podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną3, tj. do 15. dnia kaŜdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. Wcześniej (w okresie od stycznia 2008 r. do września 2009 r.), istniał równieŜ ww.  

obowiązek, a mimo to zaledwie dwa razy sporządzono taką informację i to tylko na Ŝądanie 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.  

3.  Powiatowy Lekarz Weterynarii prawidłowo prowadził postępowania w sprawie wydania decyzji  

o nadaniu numeru identyfikacyjnego podmiotom zgłaszającym działalność nadzorowaną.  

W okresie objętym kontrolą wydano w Inspektoracie ogółem 30 takich decyzji, z tego 16 w trybie 

art. 5 ust. 4 ustawy weterynaryjnej (tj. po przeprowadzeniu kontroli stwierdzającej spełnienie 

wymagań weterynaryjnych), a 14 - w trybie art. 5 ust. 9 tej ustawy (przeprowadzając kontrolę w 

zakresie dobrostanu zwierząt niezwłocznie po wydaniu tej decyzji). Uchybieniem było jednak 

pozytywne rozpatrzenie 27 wniosków (spośród 30) o prowadzenie działalności nadzorowanej, które 

nie zawierały wymaganych art. 5 ust. 3  pkt 3 ustawy weterynaryjnej informacji o planowanym 

czasie prowadzenia tej działalności. NIK zwraca uwagę, Ŝe w takich przypadkach Inspektorat 

powinien, na podstawie art. 64 §2 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego4, wystąpić do podmiotów o uzupełnienie wniosków w tym zakresie.   

4.  W sposób prawidłowy PIW sprawował nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność  

w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, transportu zwierząt, prowadzenia punktów 

skupu i sprzedaŜy zwierząt oraz dwóch schronisk dla zwierząt bezdomnych (w Lubajnach i w 

ZboŜnem). W latach 2008-2010 (I półrocze) pracownicy Inspektoratu przeprowadzili m.in. 206 

kontroli dobrostanu zwierząt gospodarskich, 132 (w tym 17 planowanych i 115 doraźnych) kontrole 

                                                 
2 Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm. 
3 Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz. 81  
4 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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środków transportu oraz 18 kontroli (w tym 5 wizytacji) schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

Stwierdzone w wyniku tych kontroli nieprawidłowości były niezwłocznie usuwane, w ramach 

wydanych podmiotom zaleceń pokontrolnych. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe ustalenia kontroli PIW nie 

zawsze były jednak udokumentowane zgodnie z postanowieniami art. 19d ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej5. Analiza wszystkich 18 kontroli dotyczących 

schronisk dla zwierząt wykazała bowiem, Ŝe w siedmiu przypadkach nie sporządzono wymaganych 

protokołów kontroli, a w 10 protokołach nie odnotowano numeru i daty wystawienia upowaŜnienia 

do przeprowadzenia kontroli, pouczenia o prawie, sposobie i terminie wniesienia zastrzeŜeń do 

ustaleń zwartych w protokole i złoŜenia wyjaśnień, a takŜe o prawie odmowy podpisania protokołu 

kontroli.  

5. Powiatowy Lekarz Weterynarii współpracował z jednostkami samorządu terytorialnego, 

organizacjami społecznymi oraz Policją, prawidłowo reagując na doniesienia o naruszeniu 

praw zwierząt. W latach 2008-2010 (I półrocze) do Inspektoratu wpłynęło ogółem 15 

doniesień o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt lub braku zapewnienia im właściwej 

opieki i warunków bytowania. We wszystkich tych przypadkach, niezwłocznie i przy 

współudziale przedstawicieli organizacji społecznej, komendy Policji lub jednostki 

samorządu terytorialnego, przeprowadzono kontrole na miejscu. W wyniku tych kontroli,  

w sześciu przypadkach nie potwierdzono zgłaszanych naruszeń, zaś w pozostałych dziewięciu 

wydano stosowne zalecenia, skierowano sprawy do odpowiednich organów lub podjęto inne 

działania (po jednym przypadku uśpienia oraz odebrania zwierząt właścicielowi).      

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) dokumentowanie czynności kontrolnych i ujmowanie w protokołach kontroli 

wszystkich danych, wymaganych art. 19d ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. 

2) wydawanie decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego wyłącznie na podstawie 

wniosków spełniających wszystkie wymogi art. 5 ust. 3 ustawy weterynaryjnej.  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panna, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag  

i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

                                                 
5 Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 ze zm. 
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Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie  

do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie zawartych  

w tym wystąpieniu ocen i uwag oraz wniosków. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK.  

                                                                                                              Z powaŜaniem 

 

 
 


