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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/050 - Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa 
żywności.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1) Stanisław Bubiński, gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97533 z dnia 06.10.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

2) Józef Bogdański, doradca techniczny, legitymacja służbowa nr 16267  

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, 10-079 Olsztyn, ul. Szarych 
Szeregów 7, zwany dalej „WIW” lub „Inspektorat” 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Ludwik Bartoszewicz, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
w Olsztynie, od dnia 7 grudnia 2006 r., dalej „WLW”. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W badanym okresie1 Inspektorat prawidłowo realizował zadania na rzecz 
bezpieczeństwa żywności.  

Działalność w tym zakresie była zgodna z przepisami prawa. WLW rzetelnie 
przeprowadzał analizy i oceny sytuacji epizootycznej oraz bezpieczeństwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt, a także 
kontrolował zadania Powiatowych Lekarzy Weterynarii (dalej: „PLW”) związane  
z bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z wymogami 
prawa przestrzegane były procedury wydawania upoważnienia do prowadzenia 
szkolenia myśliwych. Rzetelnie przekazywano Głównemu Lekarzowi Weterynarii 
(dalej: „GLW”) informacje od PLW, zawarte w rejestrach i wykazach prowadzonych 
przez PLW oraz sprawozdania z wyników badania zwierząt i mięsa. WLW należycie 
egzekwował wydane zalecenia pokontrolne, m.in. poprzez planowanie  
i przeprowadzanie kontroli sprawdzających. Prawidłowa i skuteczna była współpraca 
i współdziałanie Inspektoratu z organami innych inspekcji, w tym zwłaszcza  
z Państwową Inspekcją Sanitarną, które realizowano zgodnie z zawartymi 
porozumieniami.  

II. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena działalności Inspekcji w zakresie zgodności z prawem  

1.1. W badanym okresie strukturę organizacyjną WIW określono w statucie 
nadanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zarządzeniem nr 189 z dnia 29 
czerwca 2010 r. (zmienionym zarządzeniem nr 50 z 09.2.2015 r.) oraz regulaminie 
organizacyjnym WIW2, ustalonym przez WLW zarządzeniem nr 3/2013 z dnia 
12.03.2013 r. (zmienionym zarządzeniem nr 6/2015 z 24.02.2015 r.). Dokonane 
w 2015 r. zmiany dotyczyły komórek organizacyjnych Inspektoratu i polegały m.in. 

                                                      
1 Kontrolą objęto lata 2013-2015 (I półrocze), a w uzasadnionych przypadkach  badaniami kontrolnymi  objęto zdarzenia 

wcześniejsze oraz późniejsze (do dnia zakończenia kontroli) 
2 W regulaminie wykazano też m.in. zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu oraz szczegółowe zakresy 

działania poszczególnych komórek organizacyjnych WIW.   
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na utworzeniu z zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych 
produktów zwierzęcych dwóch zespołów, tj. zespołu ds. bezpieczeństwa żywności 
oraz zespołu ds. pasz i utylizacji. Ponadto wcześniejszy zespół ds. oceny 
działalności Inspekcji Weterynaryjnej zmieniono na zespół ds. audytu kontroli 
urzędowych. Zakresy zadań ww. nowo utworzonych zespołów pozostały bez zmian.  

            (dowód: akta kontroli str. 3) 

1.1.1 Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej3 (dalej: „uiwet”), WLW dokonywał, w badanym okresie, analiz i ocen 
sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego,  
środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na 
obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (dalej” „Województwo”). I tak,  
w przypadku analiz i ocen sytuacji epizootycznej, m.in. na bieżąco analizowano oraz 
oceniano dane zawarte w prowadzonym w WIW systemie „Vettlink”, dotyczące 
przeprowadzanych badań kontrolnych i ich wyników w kierunku różnych jednostek 
chorobowych zwierząt. Analizy i oceny bezpieczeństwa produktów pochodzenia 
zwierzęcego realizowano m.in. poprzez: analizowanie ustaleń z przeprowadzonych 
audytów oraz urzędowych kontroli działalności Powiatowych Lekarzy 
Weterynaryjnych („PLW”) w obszarze bezpieczeństwa żywności i spełnienia 
wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, a także realizację i nadzór nad 
prowadzeniem monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości 
chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych  
u zwierząt w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt,  
w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie do pojenia zwierząt. Ocenę 
bezpieczeństwa pasz realizowano natomiast m.in. poprzez nadzór nad realizacją 
monitoringu krajowego, pobierając próbki pasz do badań mikrobiologicznych oraz  
w zakresie bezpieczeństwa i jakości pasz.  

(dowód: akta kontroli str. 4-13) 

1.1.2. W badanym okresie, stosownie do postanowień art. 3 ust. 2 pkt 8 uiwet, 
Inspektorat otrzymał łącznie 36 informacji o niebezpiecznych produktach 
żywnościowych (15 w 2013 r., 13 w 2014 r. i 8 w i półroczu 2015 r.), z czego: 

• 22 od PLW, dotyczących m.in. stwierdzonej obecności Salmonelli w  świeżym 
mięsie drobiowym, nieprawidłowo oznakowanych jaj kurzych, zmian 
organoleptycznych w pasztetowej oraz obecności Listerii mon. w polędwicy 
sopockiej. 

• 6 od organów Inspekcji Sanitarnej, m.in. o obecności w  filetach z piersi indyka  
i mięsie z indyka na kotlety Salmonelli, przekroczeniu w szprotach wędzonych 
poziomu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych („WWA”). 

• 3 od stosownych organów weterynaryjnych francuskich o nielegalnej działalności 
zakładu mięsnego oraz stwierdzenia w nogach z kurczaka i mięsie indyczym 
obecności Salmonelli. 

• 5 od innych zagranicznych organów weterynaryjnych (po jednym przypadku  
z Danii, Szwecji, Litwy, Rumunii oraz Holandii), dotyczących odpowiednio: 
obecności Salmonelli w filetach z piersi indyka, obecności salmonelli  
w mrożonym trimmingu wołowym, nieprawidłowego oznakowania jaj kurzych, 
nieprawidłowego oznakowania sera żółtego oraz obecności Salmonelli w filetach 
drobiowych. 

Po otrzymaniu ww. informacji, WIW dokonywał ich weryfikacji i w przypadku 
uzyskanych od PLW, przekazywał je do Głównego Inspektoratu Weterynarii (dalej: 
„GIW”). W przypadku informacji otrzymanych od Inspekcji Sanitarnej, WIW 

                                                      
3 Dz. U. z 2015 r., poz. 1482 
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przekazał je do właściwego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii („PIW”),  
a dokumentację PLW z postępowania wyjaśniającego przekazywano do GIW. 
Odnośnie informacji organów zagranicznych, WIW otrzymał je od GIW w ramach 
RASFF, które przekazał właściwym PLW w celu podjęcia stosownych działań.    

(dowód: akta kontroli str. 14-23) 

1.2. W badanym okresie Zespół ds. bezpieczeństwa żywności WIW sporządzał 
corocznie plany urzędowych kontroli (zatwierdzane przez WLW), w których podano 
podstawy prawne i wytyczne określające zakres i częstotliwość zaplanowanych 
kontroli. Planując zakres kontroli w jednostkach nadzorowanych przez WLW 
uwzględniano m.in.: 

-  stwierdzone przez pracowników WIW niezgodności w czasie kontroli w roku 
poprzednim, a także niezgodności stwierdzone wcześniej przez pracowników 
Biura Kontroli GLW, 

-  zakres i rodzaj stwierdzonych niezgodności przez PLW w nadzorowanych 
podmiotach, 

-  priorytety WLW dotyczące kontroli kompleksowe obejmujących całokształt 
spełnienia przez jednostkę kontrolowaną wymagań zawartych w odpowiednich 
przepisach prawnych lub wykonywanych działaniach administracyjnych, 
obejmujących działalność konkretnego PLW (w planie na 2013 r. dotyczyło to 
PLW w Mrągowie i Piszu, 2014 r. – w Ostródzie i Olecku, a w 2015 r.  
w Działdowie i Giżycku). 

Jako tematy i zakresy kontroli działu ds. bezpieczeństwa żywności (od 2015 r. 
zespołu ds. bezpieczeństwa żywności) przyjęto kontrolę nadzoru PLW m.in.: 

-  w zakresie częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego na 
podstawie analizy ryzyka, 

-  nad realizacją przez ww. podmioty badań mikrobiologicznych w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, kryteriów higieny oraz weryfikację badań poprzez 
badania z nadzoru, zarządzanie powiadomieniami RASFF, 

-  nad podmiotami zajmującymi się rozbiorem i przetwórstwem w zakresie 
określonym w zał. III, sekcji I, V, VI do Rozp. (WE) 853/2004 oraz podmiotami 
zajmującymi się ubojem bydła, świń i drobiu, 

-  nad wyznaczonymi lekarzami weterynarii do wykonywania urzędowych 
czynności,   

-   w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych WLW. 
(dowód: akta kontroli str. 24-31) 

1.2.1. Wykonanie planu urzędowych kontroli zespołu (działu) ds. bezpieczeństwa 
żywności WIW w badanym okresie przedstawiało się następująco: 

1) W latach 2013 – 2014 plany tych kontroli wykonano w 100%, tj. przeprowadzono 
łącznie po cztery kontrole kompleksowe i sprawdzające (po dwie w każdym roku) 
oraz 35 kontroli nadzoru nad PLW (18 w 2013 r. i 17 w 2014 r.). 

2) W I półroczu 2015 r. przeprowadzono jedną kontrolę kompleksową (50% planu) 
oraz 12 z nadzoru nad PLW. (63%planu). %). Nie przeprowadzono natomiast do 
końca listopada 2015 r. żadnej z dwóch planowanych kontroli sprawdzających. 
Włodzimierz Ficek – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa 
żywności wyjaśnił, że w jednym przypadku kontrola była zaplanowane do 
przeprowadzenia w IV kwartale (zostanie wykonana w okresie od 8 do 15 grudnia), 
a w drugim jej nie przeprowadzenie w planowanym terminie II/III kwartału wynikało 
m.in. z realizacją innych dodatkowych zadań związanych z wizytami służb 
weterynaryjnych z krajów trzecich. Podał, że w omawianym przypadku planowana 
kontrola sprawdzająca zostanie przeprowadzona w terminie od 3 grudnia br.      
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Ponadto w latach 2013-2015 (I półrocze) inspektorzy WIW przeprowadzili ogółem 52 
kontrole dodatkowe, które wynikały z zaleceń GIW, a także przeprowadzono  
je w nowo zatwierdzanych przez PLW zakładach i obejmowały kontrolę poprawności 
postępowania przy ich zatwierdzeniu.  

(dowód: akta kontroli str. 32-36) 
1.2.1.1. W badanym okresie WLW nadzorował realizację przez PLW prowadzenia 
programu monitorowania4 badań substancji niedozwolonych, pozostałości 
chemicznych, biologicznych, pozostałości leków oraz skażeń promieniotwórczych u 
zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego (…), o których mowa w art. 12 
ust. 3  uiwet. W 2013 r. WIW przeprowadził 15 kontroli w tym zakresie (79% planu), 
a niewykonanie czterech zaplanowanych kontroli wynikało z korekty planu,  
w związku z instrukcją GLW z 15 marca 2013 r., w myśl której wojewódzki 
pełnomocnik ds. monitoringu w każdym powiecie przeprowadza kontrolę na 
podstawie analizy ryzyka, nie rzadziej niż raz na trzy lata. W 2014 r. 
przeprowadzono 12 kontroli realizacji ww. programu oraz 2 kontrole w I półroczu 
2015 r. (20% planu). 

 (dowód: akta kontroli str.37-38) 
1.2.2. Analiza dokumentacji trzech kontroli kompleksowych przeprowadzonych  
w trybie zwykłym (po jednej z lat 2013-2015), którą objęto działalność PLW  
(w Działdowie, Olecku i Piszu) w obszarze bezpieczeństwa żywności pochodzenia 
zwierzęcego oraz w wybranych podmiotach w zakresie produkcji tej żywności 
wykazała, że we wszystkich przypadkach: 
1) Do oceny przyjęto m.in. następujące zagadnienia: 
•  Kontrolę nadzoru sprawowanego przez PLW w nadzorowanych zakładach,  

w tym min. nad realizacją przez podmioty sektora spożywczego badań 
mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz kryteriów higieny 
oraz weryfikacje badań poprzez badania z nadzoru; kontrolę w zakresie 
częstotliwości kontroli PLW w podmiotach na podstawie analizy ryzyka. 

•  Dokumentację związaną z nadzorem PLW nad bezpieczeństwem produktów 
pochodzenia zwierzęcego, w tym m.in. dokumentowanie przeprowadzonych 
dochodzeń, w przypadku stwierdzenia niewłaściwych wyników badań żywności; 
rozstrzyganie spraw przez PLW w drodze decyzji administracyjnych; 
prawidłowość postępowania administracyjnego w przypadku wydania decyzji; 
prowadzenie rejestrów PLW. 

•  Dokumentowanie wydawania dzienników badania i innych formularzy dla 
wyznaczonych lekarzy weterynarii. 

•  Plany i realizacja kontroli przeprowadzonych przez PLW, a także przyjmowanie 
przez PLW informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach 
od innych organów oraz przekazywanie tych informacji do kierującego siecią 
RASFF, 

• Prawidłowość postepowania administracyjnego w przypadku rozpatrywania 
skarg i wniosków. 

2) Jako cele kontroli określono m.in. sprawdzenie, czy kontrole urzędowe 
realizowane przez PLW w zakresie bezpieczeństwa żywności, są skutecznie 
wykonywane oraz zgodnie z planami kontroli, a także ustalenie zgodności  
z wymaganiami i przepisami prawnymi przy sprawowaniu nadzoru przez PLW oraz 
częstotliwości i sposobu przeprowadzonych przez PLW kontroli i rodzaju podjętych 
działań pokontrolnych w nadzorowanych podmiotach.        
3) Ustalenia kontroli z poszczególnych zbadanych zagadnieniach wykazywano  
w listach kontrolnych SPIWET oraz ujęto je w „Projekcie wystąpienia 
pokontrolnego”, w którym dokonano oceny zbadanych obszarów. Zastosowanymi 
kryteriami kontrolnymi były: legalność (odnośnie zgodności działań z przepisami 

                                                      
4 Dotyczy monitorowania wojewódzkiego programu badań, w ramach Krajowego programu badań  
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prawa powszechnego, prawa wewnętrznego, decyzjami, umowami), celowość 
(zgodność działań z celami określonymi dla kontrolowanej jednostki, stosowania 
metod i środków dla osiągnięcia celów), rzetelność (wypełnianie obowiązków  
z należytą starannością, sumiennie i terminowo) oraz skuteczność (osiąganie celów 
określonych w zaplanowanych kontrolach). Do ustaleń i ocen zawartych w projekcie 
wystąpienia pokontrolnego, kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługiwało 
prawo, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, wniesienia 
umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń. Po ewentualnym wniesieniu zastrzeżeń 
(lub ich niezgłoszeniu) oraz ich uwzględnieniu (lub nie), WLW (lub jego zastępca) 
przekazywał kontrolowanemu PLW stanowisko, w którym oddalał zastrzeżenia, lub 
uwzględniał zgłoszone zastrzeżenia i wyjaśnienia. Po przekazaniu tego stanowiska, 
sporządzano wystąpienie pokontrolne, w którym zobowiązano PLW do przekazania 
informacji o sposobie wykorzystania wniosków, wykonania zaleceń pokontrolnych,  
a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 20 dni 
roboczych od daty otrzymania wystąpienia. W analizowanych trzech przypadkach 
kontroli kompleksowej, PLW w ustalonych terminach poinformowali WLW o realizacji 
zaleceń pokontrolnych. 

4) Projekty wystąpień pokontrolnych oraz ostateczne wystąpienia pokontrolne, 
zawierały obiektywne i jednoznaczne oceny kontrolowanej działalności (badanych 
zagadnień), wynikające ze zgromadzonej dokumentacji kontrolnej. Zawarte  
w wystąpieniach wnioski i zalecenia pokontrolne zostały w pełni wyegzekwowane.            

Analiza dokumentacji dwóch przeprowadzonych (przez pracowników zespołu ds. 
bezpieczeństwa żywności) w trybie uproszczonym kontroli sprawdzających  
realizacji zaleceń WLW z kontroli kompleksowych przeprowadzonych w I półroczu 
2012 r. (dotyczyło kontroli PLW w Kętrzynie) oraz w czerwcu-lipcu 2013 r. (kontrola 
PLW w Piszu) wykazała m.in., że: 
1) W przypadku kontroli PLW w Kętrzynie (przeprowadzono ją w sierpniu 2013 r.) 
dotyczyła ona sprawdzenia postępowania PLW w zakresie oceny działań 
korygujących i naprawczych, wdrożonych przez PLW, wynikających z ustaleń  
z kontroli kompleksowej. Jej przedmiotem była analiza jakości nadzoru nad 
egzekwowaniem przez PLW przepisów dotyczących warunków weterynaryjnych 
wymaganych przy produkcji, przetwarzaniu i składowaniu środków spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego. W protokole z tej kontroli, w badanym obszarze nie 
stwierdzono nieprawidłowości, a tym samym uznano, że wnioski i zalecenia  
z kontroli kompleksowej zostały w pełni zrealizowane. 

2) W przypadku kontroli PLW w Piszu (przeprowadzonej w kwietniu 2014 r.) 
sprawdzeniu podlegały zalecenia wynikające z kontroli kompleksowej, dotyczące 
m.in.: nie w pełni prawidłowego sprawowanego nadzoru przez PLW w zakresie 
przestrzegania wymagań zawartych w Roz.( WE) nr 852/2004, zał. II, nr 853/2004  
w gospodarstwie rybackim oraz nadzoru nad realizacją przez jeden podmiot sektora 
spożywczego badań mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa żywności;  
nieprawidłowego ustalania częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego 
na podstawie analizy ryzyka, braku nakładania kar administracyjnych w przypadku 
stwierdzonych zagrożeń jakości i bezpieczeństwa żywności. W protokole z kontroli 
sprawdzającej wykazano, że w badanych obszarach usunięto niezgodności 
stwierdzone w kontroli kompleksowej.   

(dowód: akta kontroli str.39-40) 
1.2.3. W latach 2013-2015 (do dn. 27 października) Zespół ds. audytu kontroli 
urzędowych w WIW przeprowadził ogółem 22 audytów w PIW, z czego 

• 9 w 2013 r., w tym 4 w obszarze stosowania dodatków w produkcji żywności 
pochodzenia zwierzęcego (niezgodności nie stwierdzono), 3 dotyczyły realizacji 
krajowych programów zwalczania niektórych typów  „Salmonella w stadach 
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drobiu rzeźnego (sformułowano ogólne wnioski końcowe odnośnie realizacji 
tych programów), a 2 były audytami sprawdzającymi usunięcia stwierdzonych 
podczas audytu obejmującego nadzór PLW nad zatwierdzonymi zakładami 
mięsa drobiowego (niezgodności zostały wyeliminowane).   

• 5 w 2014 r., w tym 4 dotyczyły zakładów zatwierdzonych w sekcji „Produkty 
rybołówstwa” (stwierdzono 4 przypadki niezgodności i wydano spostrzeżenia,  
a także odnotowano przykłady dobrych praktyk), zaś jeden – dotyczył 
sprawdzenia zaleceń z kontroli urzędowej w obszarze stosowania dodatków  
w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego (niezgodności nie stwierdzono, 
wydane zalecenia zostały wdrożone)    

•  8 w 2015 r., w tym 4 dotyczyły nadzoru PLW nad zatwierdzonymi zakładami 
sekcji „jaja i przetwory jajeczne” (odnotowano jedną niezgodność w postaci 
szeregu uchybień, które dotyczyły min. nieobjęcia systemu HACCP audytem 
wewnętrznym oraz nie uwzględniania w tym systemie obowiązujących 
wymagań, a także braku procedury wycofania produktu przystosowanej do 
rozmiaru prowadzonej działalności), 2 – audyty sprawdzające usunięcia 
niezgodności odnośnie zakładów zatwierdzonych (zostały one wyeliminowane) 
oraz 2 dotyczyły nadzoru PLW nad zatwierdzonymi zakładami sekcji „mięso 
zwierząt łownych oraz podlegającymi rejestracji punktami skupu dziczyzny 
(odnotowano jedną niezgodność, tj. zastosowano niewłaściwy wzór arkusza 
oceny ryzyka zakładu).   

  (dowód: akta kontroli str. 41-51) 

1.3. Na polecenie GLW odnośnie bezpieczeństwa żywności, WLW przeprowadził  
w badanym okresie, następujące kontrole doraźne: 

1) W czerwcu 2013 r., zgodnie z zaleceniem GLW z dnia 24 maja 2013 r., 
przeprowadzono (w terminie do 7 czerwca 2013 r.), kontrolę w trzech zakładach 
produkcji mięsa czerwonego oraz białego, które zgłosiły wnioski do GLW  
o uzyskanie uprawnień wywozowych na rynek Unii Celnej. Kontrole przeprowadzili 
PLW, na terenie, których znajdowały się te zakłady. Pismem z dnia 7 czerwca 2013 
r. WLW przekazał GLW dokumentację skontrolowanych zakładów, tj. wnioski 
zakładów o uzyskanie uprawnień, protokoły z kontroli PLW oraz deklaracje 
kontrahenta (białoruskiego) działającego na terenie Unii Celnej.  

(dowód: akta kontroli str. 52-55) 

2) W październiku 2013 r., na polecenie GLW (pismo z dnia 26.09.2013 r.), 
przeprowadzono kontrolę we wszystkich 11 zakładach (w tym w trzech objętych  już 
kontrolą w czerwcu 2013 r.) ubiegających się o uzyskanie zatwierdzenia na rynek 
Unii Celnej. Z ustaleń kontroli przeprowadzonych w tych zakładach (protokoły  
z kontroli przeprowadzonych przez PLW oraz WLW) wynikało, że wszystkie 11 
zakłady spełniały wymogi Unii Celnej.    

(dowód: akta kontroli str. 56-59) 

3) W okresie sierpień-wrzesień 2014 r. na polecenia GLW (pismo z 04.08.2014 r.) 
przeprowadzono kontrolę we wszystkich 9 rzeźniach bydła o niedużej zdolności 
ubojowej (do ok. 200 sztuk/tydzień). Kontrole te (jako niezapowiedziane)  
przeprowadzone zostały przez inspektorów z WIW, w trybie kontroli prowadzenia 
prawidłowego nadzoru PLW nad tymi rzeźniami zarówno w zakładzie jak i PIW. 
Wyniki kontroli wykazały we wszystkich podmiotach szereg niezgodności (od trzech 
do 10 przypadków w danym zakładzie). Niezgodności te stwierdzono m.in.  
w otoczeniu zakładu (min. niedostatecznie zabezpieczenie przez dostępem osób 
postronnych), w hali ubojowej (m.in. brak odpowiedniego zabezpieczenia studzienek 
kanalizacyjnych na terenie hali ubojowej przed przedostawaniem się SRM do 
kanalizacji), w pomieszczeniach do wychładzania i chłodniach (m.in. półtusze 
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wołowe przechowywano w chłodni w sposób powodujący kontakt części mięsa  
z posadzką), a także w stanie sanitarnym pomieszczeń oraz warunków 
higienicznych. We wszystkich przypadkach, WLW zalecił PLW (na terenie których 
znajdują się te zakłady) ujęcie kontroli nadzoru sprawowanego nad podmiotem  
w planie kontroli na rok 2015 (co zostało wykonane). Ponadto w odniesieniu do 
siedmiu zakładów, WIW przeprowadził w 2015 r. kontrole sprawdzające, ustalając, 
że w pięciu z nich ujawnione wcześniej niezgodności (uchybienia) zostały usunięte. 
W pozostałych dwóch zakładach, stwierdzono w jednym z nich, że nie zostały one  
w całości usunięte (pomieszczenia żywnościowe w dalszym ciągu nie były 
utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym), zaś w drugim – większość 
ujawnionych wcześniej niezgodności nie zostało usuniętych, w związku z czym 
WLW zlecił PLW przeprowadzenie działań naprawczych. Należy zaznaczyć, że 
PLW za stwierdzone wcześniej w tych zakładach niezgodności i niepełnego 
wykonania zaleceń ich usunięcia, min. wymierzyli właścicielom tych zakładów kary 
pieniężne w wysokości odpowiednio 3 000 zł oraz 4 000 zł.        

(dowód: akta kontroli str. 60-76) 

1.4.  W badanym okresie, na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z 16.12.2005 r. 
o produktach pochodzenia zwierzęcego5 (dalej: „uppz”) oraz zapisów w załączniku 
III w sekcji IV w rozdziale I rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r., WLW wydał (drodze decyzji 
administracyjnych6) dwa upoważnienia do przeprowadzenia szkolenia myśliwych. 
Dotyczyło to upoważnień  wydanych w I półroczu 2013 r.: 
• Zespołowi Placówek Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Piszu (dalej 

„ZPKU”), na jego wniosek z lutego 2013 r., do którego załączono wszystkie 
wymagane przepisami prawa dokumenty, tj. program zawierający zagadnienia 
określone w rozporządzeniu nr 853/2004, plan realizacji szkolenia oraz listę 
osób prowadzących szkolenie. 

• CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie (dalej „Centrum”). Wniosek  
o wydanie upoważnienia wpłynął do WIW w kwietniu 2013 r., do którego nie 
dołączono wymaganych dokumentów. Na wezwane WLW z maja 2013 r., 
podmiot ten przedłożył te dokumenty (program szkolenia, plan realizacji 
szkolenia oraz listę osób prowadzących szkolenie.   

(dowód: akta kontroli str. 77-89) 
1.4.1. Zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 26.11.2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych7, ZPKU pismami  
z 10.04.2013 r. i 15.04.2013 r. przekazał WLW kopie zaświadczeń potwierdzających 
ukończenie szkoleń przeprowadzonych odpowiednio w dniach 6-7.04.2013 r. oraz 
11-12.04.2013 r. W ww. szkoleniach uczestniczyło ogółem 218 osób. 
Podobnie Centrum pismem z 09.10.2013 r. przekazało WLW wykaz osób, które 
ukończyły szkolenie przeprowadzone w dniach 5-6.10.2013 r. oraz kopie 
zaświadczeń wydanych 54 osobom. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie 
szkolenia myśliwych (ważne przez okres 10 lat od dnia ich wydania) były wypełnione 
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.       

(dowód: akta kontroli str. 90-105) 

Do czasu kontroli NIK (02.11.2015 r.), WLW nie skorzystał z możliwości wynikającej  
z art. 18 ust. 3 uppz do przeprowadzenia kontroli w omawianych podmiotach, które 
przeprowadziły szkolenie myśliwych w 2013 r., tj. w kwietniu oraz październiku. Brak 
kontroli, skutkowało m.in. tym, że WLW nie posiadał wiedzy o przeprowadzaniu przez 

                                                      
5 Dz. U. z 2014 r., poz.1577 
6 Decyzje zawierały podstawę prawną, uzasadnienie oraz pouczenie o przysługującym odwołaniu do Głównego Lekarza 

Weterynarii 
7 Dz. U. z 2012 r., poz. 1092 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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te podmioty dalszych szkoleń myśliwych. Zgodnie bowiem z ust.4 pkt. 2 tego artykułu, 
WLW cofa, w drodze decyzji administracyjnej, upoważnienie do prowadzenia szkoleń, 
w przypadku ich nie przeprowadzania przez okres co najmniej 2 lat.   

WLW poinformowany przez kontrolerów NIK o powyższych ustaleniach, pismami  
z dnia 03.11.2015 r. zwrócił się do ZPKU oraz Centrum o przekazanie informacji 
dotyczącej przeprowadzonych przez te podmioty szkoleń myśliwych w okresie od 
czerwca 2013 r. do końca października 2015 r. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 
ww. podmioty (poza szkoleniami wykazanymi w pkt 4.1. wystąpienia) nie 
przeprowadzały w tym okresie szkoleń myśliwych. 

W związku z powyższymi informacjami, WLW pismami z dnia 17.11.2015 r. 
zawiadomił ZPKU i Centrum o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu 
w sprawie uchylenia decyzji (odpowiednio z dnia 18.03.2013 r. i 22.05.2013 r.) 
upoważniające te podmioty do prowadzenia szkoleń myśliwych.          

 (dowód: akta kontroli str.106-111) 
1.4.2. W latach 2013-215 (I półrocze) WIW przeprowadził jedną kontrolę  
(23  listopada 2014 r.) w Polskim Związku Łowieckim, Zarządzie Okręgowym  
w Olsztynie8 w zakresie realizacji programu szkolenia oraz posiadania przez osoby 
przeprowadzające szkolenie minimalnych kwalifikacji, przeprowadzonego przez ww. 
podmiot w dniach 15 i 23 listopada 2014 r. Ponadto w podmiocie tym 
przeprowadzono kolejną kontrolę w dniu 25 października 2015 r.  
Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości, tj. stwierdzono, że program szkolenia był 
zgodny z wymaganiami prawnymi, plan realizacji szkolenia zgodny  
z harmonogramem, a osoby przeprowadzające szkolenie posiadały wymagane 
kwalifikacje. 

(dowód: akta kontroli  str. 112-115) 

1.5.  Według stanu na dzień 20 listopada 2015 r., w rejestrach i wykazach zakładów 
oraz podmiotów prowadzonych przez PLW nadzorowanych przez WIW odnotowano 
ogółem: 
• 178 zakładów i podmiotów zatwierdzonych (najwięcej w PIW Olsztyn – 24  

i Giżycko – 20) w tym m.in. 23 dokonujących uboju,  rozbioru i przetwórstwa 
mięsa czerwonego (najwięcej PIW Olsztyn – 4 i Ostróda – 3) oraz 20  
dokonujących uboju, rozbioru  i przetwórstwa mięsa białego (najwięcej w PIW 
Olsztyn i Ostróda – po 5 oraz Iława – 4). 

• 1 049 zakładów i podmiotów zarejestrowanych, w tym m.in. 85 prowadzących 
działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (dalej: „MLO”), zgodnie  
z rozporządzeniem MRiRW z dnia 08.06.2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej9, 374 
prowadzących sprzedaż bezpośrednią, 207 – działalność w zakresie transportu 
produktów zwierzęcych oraz 131 – stanowiły punkty skupu dziczyzny. 

  (dowód: akta kontroli str. 116-117)  

1.5.1. W badanym okresie dokumentacja związana z przekazywaniem przez WLW 
Głównemu Lekarzowi Weterynarii („GLW”) informacji od PLW, zawartych  
w rejestrach i wykazach, o których mowa w art. 20 ust. 1 uppz, w tym informacji  
o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze albo 
wykazach, prowadzona była w WIW w trzech segregatorach, tj. o numerach: 
• 9261 BE-5 dotyczący zakładów zatwierdzonych do GIW, 
• 9260.1 BE-5 dotyczący podmiotów rejestrowanych (m.in. zajmujące się 

składowaniem produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie muszą być 
przechowywane w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze, 

                                                      
8 Upoważnienie do przeprowadzenia szkolenia myśliwych WLW wydał w drodze decyzji administracyjnej z dnia 10.06.2011 r.   
9 Dz. U. Nr 113, poz. 753 

Opis stanu 
faktycznego 
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wytwarzające żywność złożoną, zajmujące się konfekcjonowaniem miodu, 
pośrednicy w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego, punkty skupu 
dziczyzny, fermy jaj konsumpcyjnych, dzierżawcy i zarządcy kół łowieckich), 

• 9260.2 BE-5 dotyczący podmiotów rejestrowanych prowadzących działalność 
MLO. 

1.5.2. Analiza trzech spraw zawartych w segregatorze dotyczącym zakładów 
zatwierdzonych oraz sześciu z segregatorów podmiotów rejestrowanych wykazała, 
że przekazane przez WLW informacje do GLW10 mają odzwierciedlenie w danych 
uzyskanych od PLW.  I tak, w przypadku zakładów zatwierdzonych (numery 
weterynaryjne 28141105, 28621806 i 28141807, prowadzących działalność 
odpowiednio: w zakresie przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego  
w warunkach głębokiego mrożenia oraz w zakresie produktów rybołówstwa, tj. 
filetowanie, odgławiane i patroszenie, mrożenie i wędzenie), ustalono m.in., że:  
•  po otrzymaniu od PLW w Olsztynie (w maju 2013 r. i styczniu 2014 r.) decyzji 

dotyczących zatwierdzenia warunkowego tych zakładów, wraz z stosownymi 
załącznikami11, WLW przekazał te załączniki do GLW drogą elektroniczną. 

•  WLW w ramach weryfikacji otrzymanych od PLW ww. dokumentów, 
każdorazowo przeprowadził kontrolę w zakresie poprawności zatwierdzenia 
warunkowego przez PLW. W protokole z kontroli doraźnej (lista kontrolna 
SPIWET – OO) stwierdzono nieprawidłowości, tj. w zakładzie o nr. 28141105   
w zakresie funkcjonowania systemu HACCP (procedury mycia i dezynfekcji 
komór przechowalniczych nie uwzględniały częstotliwości ich wykonywania oraz 
nie przedstawiały systemu weryfikacji skuteczności mycia i dezynfekcji), 
w zakładzie o nr 28621806 - niezgodności dotyczące m.in. braku wydzielonego 
pomieszczenia lub strefy na magazynowanie opakowań, a także w zakresie 
wymogów higienicznych, a w zakładzie o nr 28141807 stwierdzono brak 
funkcjonowania systemu HCCP 

•  PLW stosownymi pismami poinformował WLW o usunięciu stwierdzonych 
niezgodności w tych zakładach, a także przesłał decyzje o ich zatwierdzeniu, 
wraz z wymaganymi załącznikami. Po otrzymaniu decyzji, WLW w tym samym 
dniu przesłał w formie elektronicznej do GIW informację w tej sprawie oraz 
załącznik. 

W przypadku trzech podmiotów zarejestrowanych i wykazanych w segregatorze 
9260.1, tj. o nr. wet. 28159412 (pośrednictwo i obrót w handlu mięsem i produktami 
mięsnymi), 28075334 (transport produktów pochodzenia zwierzęcego) oraz nr. 
28105409 (transport mleka) ustalono, że po otrzymaniu od PLW decyzji o ich wpisie 
do odpowiedniego rejestru (Pośrednicy), wraz z załącznikiem nr 6, WLW informację 
o tym fakcie przesłał niezwłocznie GLW drogą elektroniczną.  

W przypadku podmiotów prowadzących działalność MLO zarejestrowanych pod nr  
wet. 28167203 (przetwórstwo ryb – wędzenie ryb), 28617206 (rozbiór i przetwórstwo 
mięsa czerwonego, produkcja wyrobów oraz produktów z tego mięsa) oraz 
28087203 (działalność MLO)., stwierdzono, że WLW po otrzymaniu od PLW decyzji  
o wpisaniu dwóch podmiotów do rejestru wraz z załącznikiem nr 6 (wykaz 
podmiotów prowadzących działalność MLO), niezwłocznie poinformował o tym 
GLW. W przypadku natomiast podmiotu zarejestrowanego pod nr 28087203, po 
uzyskaniu od PLW informacji o wykreśleniu z rejestru na wniosek tego podmiotu,  
WLW przekazał ją do GIW.     

                                                      
10 Do dnia 15 września 2013 r. informacje te WLW przekazywał stosownymi pismami przewodnimi, do których dołączano kopie 

dokumentów uzyskanych od PLW (załączniki – wykazy zakładów) oraz w drodze elektronicznej, a po tym okresie – włącznie 
w formie  elektronicznej.   

11 Zał. nr 5 dot. wykazu zakładów zatwierdzonych – sekcja 0 (chłodnie składowe) oraz sekcja 8 (produkty rybołówstwa) 
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Działania WLW w przedstawionych powyżej sprawach były zgodne z instrukcją 
GLW z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie postępowania organów IW przy 
zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw sektora 
spożywczego oraz zawieszeniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu 
tych przedsiębiorstw z rejestru.  

(dowód: akta kontroli str. 118-119) 

1.6.  Dane zawarte w przekazanych przez WLW do GIW sprawozdaniach RRW-6 za 
rok 201312 oraz rok 201413 z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa były 
zgodne z wykazanymi w takich sprawozdaniach otrzymanych od wszystkich 19 
PLW14. Z danych zawartych w omawianych sprawozdaniach wynika m.in., że na 
terenie Województwa, w 2014 r. w porównaniu z 2013 r., zwiększyła się ogólna 
liczba zwierząt: 

•  zbadanych przedubojowo z 53 101 162 szt. do 56 035 928 szt.(o 5,5%), w tym 
świń z 1 182 244 do 1 217 648 (o 3,0%), drobiu ogółem z 51 901 080 szt. do 
54 802 316 szt. (o 5,6%), a także bydła do 12 miesiąca życia z 1 412 szt. do 
2 215 szt. (o 56,9%) oraz pow.12 do 24 m-cy z 4 627 szt. do 6 314 szt.  
(o 36,5%),   

•  objętych badaniem mięsa (poubojowo) z 52 931 513 do 55 842 672 szt.  
(o 5,5%), w tym świń z 1 182 223 do 1 217 641 szt. (o 3,0%) oraz drobiu ogółem 
z 51 728 165 do 54 609 115 szt. (o 5,6%), 

•  objętych badaniem mięsa na obecność włośni z 19 497 do 20 530 szt. (o 5,3%), 
przy czym wzrost dotyczył dzików z 13 081 szt. do 16 895 szt. (o 29,2%), 
zmniejszyła się natomiast liczba zbadanych świń z 6 411 szt. do 3 635 szt. 
(spadek o 43,3%). 

Według danych zawartych w sprawozdaniach RRW-6, zmniejszyła się liczba 
zwierząt z uboju na użytek własny objętych badaniem mięsa (poubojowo)  
w Województwie z 8 szt. w 2013 r. (dotyczyło to dwóch dzików oraz sześciu owiec) 
do dwóch sztuk w 2014 r. (dotyczyło świni oraz dzika).               

(dowód: akta kontroli str. 120-146) 

Znikomy odsetek badań mięsa w przypadku uboju zwierząt na użytek własny, WLW 
wyjaśnił tym, że dotyczyło to zwierząt, których właściciel zgłosił do badania  
poubojowego całą tuszę. Pozostałe zwierzęta poddane ubojowi na użytek własny 
objęto badaniami wyłącznie na obecność włośni, co jest zgodne z § 7 ust.1 
rozporządzenia MRiRW z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny15, w myśl 
którego mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych,  
w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni. Podał też, że 
pozostałe zwierzęta, których ubój dokonano na użytek własny (w tym świnie) objęte 
badaniami mięsa na obecność włośni (poubojowo), są wykazane w sprawozdaniach 
RRW-6 w poz. 4.    

(dowód: akta kontroli str. 147-148) 

Podejmowane przez WLW, w zbadanym zakresie, działania były zgodne  
z przepisami prawa. Prawidłowo realizowane były m.in. planowe oraz doraźne 
kontrole związane z bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.   

2. Egzekwowanie przez Inspekcje wydanych zaleceń pokontrolnych  

2.1. Spośród przeprowadzonych w latach 2013-2015 ogółem 56 kontroli planowych 
(kompleksowe, sprawdzające, w zakresie sprawowanego przez PLW nadzoru) oraz 

                                                      
12 Przekazano je w dn. 29.01.2014 r., przy obowiązującym terminie do 30 stycznia 2014 r. 
13 Przekazano  je w dn. 28.01.2015 r., termin obowiązujący 30.01.2015 r. 
14 Za rok 2013 oraz 2014 wpłynęły od PLW w wymaganych terminach, tj. odpowiednio do 20.01.2014 r. i do 20.01.2015 r.  
15 Dz. U. z 2015 r. poz. 392 ze zm 
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52 dodatkowych, w 24 planowych (43%) i w 26 dodatkowych (50%) stwierdzono 
niezgodności. Niezgodności te (ujawnione w kontrolach planowych i dodatkowych) 
wystąpiły zwłaszcza w obszarze wymagań strukturalnych (m.in. stwierdzono zły stan 
techniczny urządzeń, niedostateczne zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem 
szkodników sanitarnych, nieprawidłowe rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń,  
w których odbywała się produkcja), wymagań higieniczno-sanitarnych 
(niedostateczna skuteczność mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu) 
oraz w stosowanych procedurach (m.in. brak: szkoleń personelu, znakowania 
surowców i produktów na poszczególnych etapach produkcji oraz procedur 
obejmujących etapy w procesie uboju bydła).     
WLW we wszystkich przypadkach stwierdzonych niezgodności, w ramach 
przeprowadzonych czynności kontrolnych, każdorazowo występował do 
kontrolowanego PLW  z projektem wystąpienia pokontrolnego, w którym zawarto 
ustalenia, oceny oraz niezgodności w danym obszarze objętym kontrolą.  
W dokumencie tym pouczono PLW o możliwości złożenia (w terminie 7 dni) 
zastrzeżeń i wyjaśnień do stwierdzonych niezgodności. W przypadku wniesienia 
uwag i zastrzeżeń przez kontrolowanego, po ich analizie, sporządzano stanowisko 
wobec wniesionych zastrzeżeń (wraz z uzasadnieniem), w  którym uwzględniano 
(lub nie) zgłoszone zastrzeżenia. Następnie przekazywano PLW ,,ostateczne’’ 
wystąpienie pokontrolne, obejmujące w całości treść projektu wystąpienia 
pokontrolnego (w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń), lub zmienionego po 
uwzględnieniu ewentualnych zastrzeżeń. W wystąpieniach tych określano termin 
złożenia przez PLW informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach w tym 
celu. Informacje te były weryfikowane przez WLW, który uznawał lub nie wykonanie 
zaleceń. W przypadku uznania, iż zalecenia pokontrolne nie były w pełni wykonane, 
zalecał przeprowadzanie kontroli sprawdzających (planowanych lub doraźnych).   

(dowód: akta kontroli str. 149-151) 

2.2. Inspektorat, w badanym okresie, przekazywał GLW okresowe raporty  
w ramach programu „Zero tolerancji”, odnośnie podmiotów będących pod nadzorem 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz podmiotów nie zgłoszonych do PLW, w których 
Inspekcja Weterynaryjna ujawniła prowadzenie nielegalnej działalności. W latach 
2013 - 2015 (do 25 sierpnia) PLW nadzorowani przez WLW ujawnili łącznie 43 
przypadki nielegalnej działalności w zakresie uboju zwierząt, rozbioru, przetwórstwa, 
składowania produktów pochodzenia zwierzęcego, skupu zwierząt oraz 
pośrednictwa w obrocie zwierzętami. W 27 przypadkach PLW wymierzyli kary 
finansowe (w drodze mandatu karnego i decyzji administracyjnej) na łączną kwotę 
10,7 tys. zł, w tym w 10 przypadkach wyniosły one po 110 zł i związane były głównie 
z niezgłoszeniem uboju na użytek własny. 

Spośród ww. przypadkach nielegalnej działalności, w 18 z nich PLW skierowali 
sprawy do organów ścigania, w tym m.in. : 

•  w czterech przypadkach przez PLW w Kętrzynie, mi.in. za sprzedaż do ubojni 
dwóch szt. bydła w okresie karencji po zastosowaniu leków oraz bydła z ogniska 
białaczki, produkcję i wprowadzenie do obrotu wyrobów pochodzenia 
zwierzęcego w asortymencie nie objętym produkcją zarejestrowaną do nadzoru. 

• w trzech przez PLW w Mrągowie, m.in. w związku ze sprzedażą produktów 
pochodzenia zwierzęcego (wędliny i sery) i uniemożliwienie PLW wejścia na 
teren ubojni. 

• w po dwóch przez PLW w Ostródzie i Olsztynie, m.in. za prowadzenie przez 
podmiot pośrednictwa w obrocie mięsem i produktami mięsnymi, mimo jego 
wykreślenia z rejestru, wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia 
zwierzęcego bez uzyskania wpisu do rejestru, nielegalnej sprzedaży wyrobów 
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mięsnych z dziczyzny, a także dokonanie nielegalnego uboju i rozbioru indyków 
na fermie.  

W czterech sprawach dotyczących skierowania do organów ścigania, PLW nie 
posiadali informacji o dalszym postępowaniu tych organów, w trzech złożono 
zażalenie do właściwego sądu, w związku z umorzeniem postępowania, a w dwóch  
odmówiono wszczęcia postępowania.          

(dowód: akta kontroli str. 152-171) 

2.2.1. W odpowiedzi na prośbę GLW (zawartą w piśmie z dnia 23.10.2015 r.)  
o przekazanie informacji o podmiotach ujawnionych w ramach programu „Zero 
tolerancji” prowadzących nielegalną działalność, które zostały objęte w późniejszym 
okresie nadzorem weterynaryjnym, WLW w piśmie z dnia 29.10.2015 r. wykazał 
dwa takie przypadki, dotyczące podmiotów działających na terenie powiatu: 

•  Mrągowo w zakresie nielegalnej produkcji pochodzenia zwierzęcego 
(przetwórstwo ryby świeżej), który nie był zarejestrowany w PIW w Mrągowie. 
Po podjętych działaniach wyjaśniających przez Policję oraz PLW, który w 
drodze decyzji administracyjnej nałożył na ten podmiot karę w kwocie 2,0 tys. zł, 
podmiot złożył do PLW wniosek o wpis do rejestru i po jego weryfikacji, wpisano 
go do rejestru PLW, jako zakład prowadzący działalność MLO. 

•  Nowe Miasto Lubawskie w zakresie wędzenia i wprowadzenia do obrotu ryb bez 
wymaganej rejestracji. W wyniku wszczęcia przez PLW postępowania 
administracyjnego z urzędu, w tym m.in. ukaraniu podmiotu karami pieniężnymi 
w łącznej kwocie 1,0 tys. zł, na wniosek podmiotu został on zarejestrowany jako 
prowadzący działalność MLO. 

 (dowód: akta kontroli str. 172-175) 

Działalność WLW w zbadanym zakresie była prawidłowa. Rzetelnie realizowano 
egzekwowanie wydanych zaleceń pokontrolnych, m.in. poprzez przeprowadzanie 
kontroli sprawdzających, a także właściwe postępowano w przypadkach ujawnienia 
prowadzenia przez podmioty nielegalnej działalności.  

3. Współpraca pomiędzy inspekcjami.  

3.1. WIW posiada porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte 
pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii  
o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów 
Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z postanowieniem końcowym tego porozumienia, 
które zobowiązywało m.in. państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych  
i wojewódzkich lekarzy weterynarii do zawarcia stosownych porozumień 
ramowych16, w dniu 2 listopada 2007 r. zawarte zostało takie porozumienie 
pomiędzy Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie 
(„PWIS”) i Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii (dalej: „Porozumienie 
wojewódzkie”). 

Wszyscy PLW nadzorowani przez WLW, zgodnie z postanowieniem Porozumienia 
wojewódzkiego, zawarli stosowne porozumienia na szczeblu powiatowym  
z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi (dalej: „Porozumienie 
powiatowe”), w terminie od dnia 15 listopada 2007 r. (PLW w Gołdapi oraz  
Węgorzewie) do dnia 21 marca 2008 r. (PLW w Szczytnie). 

(dowód: akta kontroli str. 176-190) 

3.2. Realizując postanowienia § 3 Porozumienia wojewódzkiego oraz Porozumień 
powiatowych odnośnie wzajemnego przekazywania listy zakładów produkujących 

                                                      
16 W zakresie objętym porozumieniem z dnia 21 września 2007 r. oraz w czasie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wejścia w 

życie tego porozumienia (data jego podpisania).  
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lub przechowujących środki spożywcze wspólnie nadzorowanych przez Inspekcję 
Weterynaryjną i Państwowa Inspekcję Sanitarną: 

1) WLW pismami z grudnia 2011 r. oraz listopada 2012 r. przekazał Warmińsko-
Mazurskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  
aktualne dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej (PIW) z obszaru 
Województwa, wskazując jednocześnie, że zakłady nadzorowane przez IW (zakłady 
podlegające rejestracji, listy podmiotów uprawnionych do sprzedaży bezpośredniej 
oraz listy zakładów zatwierdzonych są dostępne na stosownych stronach 
internetowych GIW, a także są na bieżąco aktualizowane.      

(dowód: akta kontroli str. 191-196) 

2) 14 PLW, spośród 19, przekazywało Państwowym Powiatowym Inspektorom 
Sanitarnym listy zakładów, o których mowa w § 3 Porozumień, na terenie 
pozostałych pięciu PIW nie występowały takie zakłady.  

Zgodnie z postanowieniami Porozumień odnośnie współpracy na wszystkich 
szczeblach obu inspekcji (§ 8), realizowano określone zadania. I tak, w przypadku 
WIW polegała ona zwłaszcza na niezwłocznym wzajemnym przekazywaniu 
informacji, o których mowa w tych postanowieniach, w tym m.in. o wykryciu 
zagrożeń bakteriologicznych i chemicznych, mogących szkodliwie wpływać na 
zdrowie ludzi. Nadzorowane przez WLW wszystkie PIW również współpracowały  
z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie, o którym mowa w § 8 Porozumień. 

WLW posiadał też wiedzę o sprawowanym przez PLW nadzorze nad zakładami,  
o których mowa w § 4 Porozumienia, w tym na targowiskach. W latach 2013-2015, 
12 PLW, wspólnie z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi 
przeprowadzili kontrole na targowiskach. WLW posiadał też dane o nadzorowanych 
przez PLW zakładach, w których dokonywano rozbioru mięsa, produkcji mięsa 
mielonego, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek oraz surowych produktów 
mięsnych na terenie dziewięciu powiatów.     

(dowód: akta kontroli str. 197-216)  
W sprawie przyczyn nie przeprowadzania w ogóle kontroli targowisk wyjaśnienia 
złożyli PLW w Braniewie, Ełku, Giżycka, Kętrzyna, Lidzbarka Warmińskiego, 
Gołdapi i Węgorzewa. Podali w nich  m.in., że na targowiskach znajdujących się na 
terenie działalności PIW nie występują podmioty, które prowadzą działalność 
związaną z dokonywaniem rozbioru mięsa, produkcji mięsa mielonego 
przeznaczonego do wprowadzenia na rynek, obróbki innego nieprzetworzonego 
surowca pochodzenia zwierzęcego. Wskazali też, że Państwowi Powiatowi 
Inspektorzy Sanitarni nie występowali do PLW o przeprowadzenie wspólnych 
kontroli na targowiskach.     

(dowód: akta kontroli str. 217-226)  
3.2. WLW, po uzyskaniu od kontrolerów NIK informacji o sprzedaży bezpośredniej 
na targowisku miejskim przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie min. mięsa (cielęciny), 
tuszek drobiu grzebiącego i wodnego, tuszek królików oraz jaj, podjął następujące 
działania: 
1) Niezwłocznie poinformował PLW w Olsztynie o tym fakcie, polecając 
jednocześnie podjęcie działań kontrolnych na tym targowisku oraz zobowiązał go do 
systematycznego informowania o podjętych działaniach. Zlecił też PLW przekazanie 
stosownego powiadomienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Olsztynie. Ponadto o zaistniałej sytuacji WLW niezwłocznie powiadomił też 
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
2) W oparciu o porozumienie ramowe zawarte pomiędzy organami IW a PIS, w dniu 
30.10.2015 przeprowadzona została przez PLW w Olsztynie, wspólnie  
z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Olsztynie kontrola na targowisku.  
W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegających m.in. sprzedaży z ławy 
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przez 14 osoby, bez oznakowania i w niewłaściwych warunkach sanitarnych: tuszek 
gęsi i kaczek, masła, jaj, śmietany, mleka w butelkach PET, serów, twarogowych, 
przetworów z grzybów w słoikach i suszonych, ryb wędzonych, miodu, wędzonek, 
pasztetów, wędlin, chleba oraz różnych ciast, bez okazania zaświadczeń lekarskich 
do celów sanitarno-epidemiologicznych, PLW w Olsztynie podjął następujące 
działania: 
• Do ujawnionych podmiotów prowadzących niezarejestrowaną działalność 

polegającą na sprzedaży detalicznej żywności pochodzenia zwierzęcego na 
targowisku miejskim, zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego, 
wystosował 8 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie nałożenia kary grzywny. Poinformowano w nich adresatów, że 
zgodnie z § 10 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego mogą  
w ciągu 7 dni od przyjęcia zawiadomienia zapoznać się w siedzibie Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie z dowodami zgromadzonymi w sprawie. 

• Ponieważ na targowisku stwierdzono prowadzenie niezarejestrowanej 
działalności przez osoby zamieszkałe w powiatach Bartoszyce, Lidzbark 
Warmiński, Mława i Ostróda, do właściwych miejscowo Powiatowych Lekarzy 
Weterynarii, wystosował zawiadomienia o przekazaniu sprawy, zgodnie  
z właściwością miejscową. 

• Zgodnie z zawiadomieniami, do siedziby PIW w Olsztynie sukcesywnie zgłaszają 
się wezwane osoby. Do dnia 17.11.2015 r., nałożono 3 kary grzywny  
w wysokości dwa po 200zł i jedną 300 zł. 

3) W dn. 12.11.2015 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Olsztynie zorganizował naradę z udziałem Kierownictwa Zakładu Targowisk 
Miejskich i Inspekcji Weterynaryjnej, na której przyjęto wdrożenie zasady zakazu 
handlu drobiem, mięsem i produktami mięsnymi, mlekiem i produktami mlecznymi 
oraz rybami i produktami rybnymi na ławach.  
4) Inspektorzy PPIS oraz PIW przeprowadzili w dniu 13.11.2015 r. wspólną kontrolę 
sprawdzającą, która nie wykazała niezgodności w zakresie handlu bitym drobiem i 
innymi produktami pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem sprzedaży jaj. 
Ujawniono jeden przypadek sprzedaży jaj bez wymaganej rejestracji w zakresie 
sprzedaży bezpośredniej, w stosunku do sprzedawcy jaj zostanie wdrożona 
procedura zawiadomienia o wszczęciu postępowania w celu nałożenia kary 
pieniężnej.  

(dowód: akta kontroli str. 227-277)  

3.3. W badanym okresie w Inspektoracie realizowano dwa inne porozumienia, tj. 
zawarte w dniu : 
1) 6 sierpnia 2007 r. o współpracy na rzecz rozwoju żywności ekologicznej, 
naturalnej, tradycyjnej i lokalnej produkowanej w ramach prowadzenia działalności 
MLO oraz sprzedaży bezpośredniej w aspekcie bezpieczeństwa żywności na terenie 
Województwa, zawarte pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim 
(reprezentowanym przez Marszałka Województwa), Wojewódzką Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną (Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) oraz Inspektoratem 
(WLW). W porozumieniu określono m.in., że: zakres planowanej współpracy nie jest 
ograniczony, każde działanie będzie wzajemnie uzgadniane w czasie spotkań 
przedstawicieli stron, każdy z partnerów pokrywa koszty realizowanych 
przedsięwzięć, a koordynację działań prowadzi Biuro Jakości i Znaków 
Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa.  
Realizując ustalenia ww. porozumienia, pracownicy Inspektoratu  m.in. w 2013 r.  
(w listopadzie 2013 r.)  uczestniczyli w forum samorządowym „Ekonomiczne  
i prawne aspekty funkcjonowania rolnictwa lokalnego, przetwórstwa żywności  
i krótkich łańcuchów sprzedaży”, a w grudniu – konferencji „Jakość surowców 
pochodzenia rolniczego w produkcji żywności” oraz WIW przekazał do Urzędu 
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Marszałkowskiego wykazy zakładów uboju zwierząt rzeźnych. W 2014 r. m.in. 
uczestniczyli w konferencji „Rolnictwo lokalne, żywność tradycyjna i lokalna”,  
a w 2015 r. – w konferencji „”Żywić z troską o konsumenta”.      
2) 14 marca 2014 r. - pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie (jako Zamawiający) oraz WIW  (jako Wykonawca)  
„Porozumienie o współpracy w sprawie przeprowadzania monitoringu województwa 
warmińsko-mazurskiego w zakresie urzędowego ustalania zawartości 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w mięsie i produktach 
mięsnych wędzonych oraz rybach i wędzonych produktach rybołówstwa”. Zgodnie  
z tym porozumieniem WIW pobrał 87 prób produktów mięsnych wędzonych i ryb 
wędzonych do badań (koszty poboru prób wynoszące 5 tys. zł zostały pokryte przez  
Zamawiającego), z czego w 14 przypadkach uzyskano wyniki niezgodne, a w 26 
stwierdzono przekroczenia limitów norm określonych w rozporządzeniu Komisji UE 
nr 835/2011. Kontynuując ww. monitoring w sierpniu i wrześniu 2014 r. Inspekcja 
Weterynaryjna wykonała łącznie 28 badań pobranych próbek w czterech zakładach. 
Wszystkie wyniki badań w kierunku pozostałości benzopirenu i sumy   
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w mięsie i produktach 
mięsnych wędzonych oraz rybach i wędzonych produktach rybołówstwa, były 
zgodne z limitami określonymi w ww. rozporządzeniu Komisji EU.  

(dowód: akta kontroli str. 278-282 i 204-206)  

Prawidłowa i skuteczna była współpraca WIW z innymi inspekcjami, w tym 
zwłaszcza z Państwową Inspekcją Sanitarną na szczeblu wojewódzkim oraz 
powiatowym.  

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli17, 
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 Olsztynie. 

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2015 r. 
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
 Józef Bogdański 

Doradca techniczny 

 

                                                      
17 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 
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