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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/050 – Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa 
żywności w latach 2013-2015 (półrocze). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. 

Kontrolerzy 1. Hubert Sikorski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97538 z dnia 19 października 2015 r., 
2. Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr 97547 z dnia 10 listopada 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

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

ul. Rynkowa 5, 11-400 Kętrzyn. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Józef Mikucki, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie (dalej: „PLW”). 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK, działania PLW w badanym okresie1 na rzecz bezpieczeństwa 
żywności były prawidłowe.  

W badanym okresie PLW rzetelnie prowadził rejestr zakładów oraz wykazy 
podmiotów podlegających rejestracji oraz wykazy zakładów zatwierdzonych. 
Terminowo i rzetelnie przekazywał z nich informacje Głównemu Lekarzowi 
Weterynarii (dalej: „GLW”), za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie (dalej: „WLW”).  

Prawidłowo wydawał decyzje o wpisie do rejestru i nadaniu weterynaryjnego numeru 
identyfikacyjnego zakładom podlegającym rejestracji oraz o wykreśleniu zakładu  
z rejestru.    

Właściwe wyznaczał i nadzorował lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami 
PIW, a wykonujących ustawowe zadania Inspekcji Weterynaryjnej (dalej: „IW”). 

PLW trafnie identyfikował i podejmował działania w przypadkach podejrzenia, że  
rolnicy o nie zgłaszają uboju czy też nie poddają mięsa przeznaczonego na potrzeby 
własne obowiązkowemu badaniu na włośnie. W sytuacji stwierdzenia niespełnienia 
wymagań weterynaryjnych, stosowano kary pieniężne.  

Poprawnie na każdy rok PLW opracowywał plany kontroli PIW. Częstotliwość 
kontroli w ramach pełnionego urzędowego nadzoru nad podmiotami nadzorowanymi 
ustalono w zależności od wyników przeprowadzonej analizy ryzyka i określenia 
stopnia ryzyka danego zakładu. Wyniki kontroli wskazywały na trafność i celowość 
kontrolowanych zagadnień. Po przeprowadzonych kontrolach skutecznie 
egzekwowano wydane zalecenia pokontrolne.  

Rzetelnie sporządzano sprawozdania dotyczące wyników urzędowego badania 
zwierząt i mięsa (RRW-6).  

                                                      
1 Okres ten co do zasady dotyczy lat 2013 – 2015 (I półrocze), a w uzasadnionych przypadkach badaniami objęto również 
zdarzenia wcześniejsze oraz późniejsze (do dnia zakończenia kontroli). 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Właściwie realizowano porozumienie o współdziałaniu i współpracy PLW  
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie (dalej: „PPIS”). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania PIW w zakresie zgodności z prawem.  

1.1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
28 września 2010 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty 
pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów 
takich zakładów2 Inspektorat prowadził w formie elektronicznej rejestr zakładów 
(uaktualniany na bieżąco) obejmujący zakłady: 
− podlegające rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) 852/20043 

(uczestniczące w jakimkolwiek z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji 
żywności), w tym zakłady zatwierdzone zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) 853/20044 (poddające obróbce produkty pochodzenia zwierzęcego), ze 
wskazaniem zakładów korzystających z krajowych środków dostosowujących 
oraz zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (dalej: 
„MLO”),  

− prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, 
− będące gospodarstwami, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt 

pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny 
(wg stanu na koniec I półrocza 2015 r. nie było żadnych zgłoszeń).  

Liczba zakładów ogółem ujętych w powyższym rejestrze na koniec 2013 r., 2014 r.  
i I półrocze 2015 r. wynosiła odpowiednio 25, 25 i 23 zakładów.  

PIW prowadził również wykaz podmiotów podlegających rejestracji, z wyłączeniem 
podmiotów prowadzących działalność w zakładach podlegających zatwierdzeniu  
w trybie i na zasadach określonych w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004. 
Liczba podmiotów ogółem ujętych w powyższym wykazie na koniec 2013 r., 2014 r.  
i I półrocze 2015 r. wynosiła odpowiednio 15, 16 i 15 zakładów.  

Poza tym PIW tym prowadził wykaz zakładów zatwierdzonych w trybie i na 
zasadach określonych w art. 31 ust. 2 rozporządzenia (WE) 882/2004, ze 
wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków 
dostosowujących. Liczba zakładów w ww. wykazie w poszczególnych badanych 
latach wynosiła odpowiednio 10, 9 oraz 8 zakładów na koniec I półrocza 2015 r.   

W kontrolowanym okresie nie było wydawanych decyzji zatwierdzających lub 
warunkowo zatwierdzających zakład. Wydano natomiast łącznie sześć decyzji  
o wpisie do rejestru i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładom 
podlegającym rejestracji (po trzy w 2013 r. i 2014 r.). Ponadto, w latach 2013-2015  
(I półrocze) PLW wydał także po dwie decyzje w każdym badanym roku (po jednej 
decyzji wydanej dla zakładu podlegającego rejestracji oraz jednej decyzji wydanej 
dla zakładu zatwierdzonego) o wykreśleniu zakładu z rejestru.  

W każdym z wymienionych przypadków decyzje były wydane na wniosek strony  
w związku ze zgłoszeniem zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie 
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-16) 

                                                      
2 Dz. U. Nr 187, poz.1258. 
3 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz. U.UE.L 139 z 30.04.2004, s. 1 ze zm.). 
4 Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne 
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.UE.L 139 z 30.04.2004, s. 1 ze zm.). 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2. Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 
pochodzenia zwierzęcego5 (uppz) oraz Instrukcją GLW6 PLW przekazywał GLW, za 
pośrednictwem WLW informacje zawarte w rejestrze i wykazach, w tym informacje  
o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze.  

Dokonana w dniu 6 listopada 2015 r. analiza porównawcza wykazała zgodność 
danych PIW z listą publikowaną na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Weterynarii (dalej: „GIW”) (w odniesieniu do zakładów zatwierdzonych i zakładów 
zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których 
mowa w art.10 ust.3 (WE) Nr 853/2004).  

(dowód: akta kontroli str. 14-28) 

1.3. W kontrolowanym okresie PLW nie stwierdził funkcjonowania zakładów, które 
nie zgłosiły swojej działalności lub prowadziły działalność nadal wbrew wydanej 
decyzji (działających nielegalnie). Stwierdził natomiast w 2015 r., że jeden  
z zakładów zarejestrowanych prowadzących działalność MLO produkował  
i wprowadzał do obrotu wyroby pochodzenia zwierzęcego w szerszym asortymencie 
niż objęte produkcją zarejestrowaną do nadzoru. Sprawa została skierowana do 
Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie (dalej: „KPP”), która sprawę umorzyła, 
wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu 
zabronionego (szerzej w pkt 2.1.1.). 

 (dowód: akta kontroli str. 29-35) 

1.4. W latach 2013-2015 (I połowa) PLW nie wydawał decyzji przyznających 
indywidualne odstępstwa od wymogów higienicznych określonych w rozdziale II 
pkt.1 i rozdziale V pkt.1 zał. W II rozporządzenia (WE) 852/2004 zakładów 
produkujących żywność tradycyjną. Żaden z podmiotów nie występował o wydanie 
ww. decyzji.  

(dowód: akta kontroli str. 36) 

1.5. PLW zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej7 (dalej: „ustawa o IW”) wyznaczył trzech lekarzy weterynarii, 
niebędących pracownikami PIW, do wykonywania ustawowych zadań IW w latach 
2013-2015, tj.:  
− sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania 

przedubojowego i poubojowego,  
− oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  

w trakcie uboju,  
− badania mięsa zwierząt łownych,  
− sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem 

mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,  
− badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni. 

PLW w Kętrzynie w roku poprzedzającym wyznaczenie lekarza weterynarii do 
wykonywania czynności określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o IW, zawiadamiał  
o wszczęciu postępowania administracyjnego w tym zakresie. Po zgłoszeniu przez 
lekarza weterynarii woli udziału w w/w postępowaniu, popartego posiadaniem 
wymaganych kwalifikacji oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji 
tych zadań w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z obowiązujących 
przepisów, wydawane były decyzje wyznaczające do wykonywania powyższych 
zadań na okres jednego roku. Roczne umowy wraz z załącznikami zawierały 
sposób, czas, miejsce wykonywania czynności oraz sposób pobierania opłat od 
podmiotów, rozliczania za wykonywane czynności, a także wypłaty wynagrodzenia.  

                                                      
5 Dz. U. z 2014 r., poz.1577. 
6 Nr GIW-bż-500-1/2015 z dnia 09.03.2015 r. 
7 Dz. U. z 2015r., poz. 1482 ze zm.  
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Wynagrodzenie za wykonane czynności zostały naliczone i wypłacone zgodnie  
z zawartymi umowami.  

(dowód: akta kontroli str. 37-59, 76-77) 

Z analizy trzech umów zlecenia podpisanych z jednym z lekarzy weterynarii, 
obowiązujących w latach 2013–2015 wynikało, że zawierały one wymagane dane, 
w tym m.in. 
− podstawę zawarcia umowy (decyzje PLW), 
− czas obowiązywania umowy (od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku), 
− obowiązki zleceniobiorcy (aktualne badania lekarskie, zakaz przekazania 

obowiązków osobie trzeciej), 
− zasady rozliczania się, w imieniu PLW, z opłat pobranych od usługobiorcy, 
− zasady wynagradzania, wypowiedzenia umowy lub jej wygasania. 

Integralne części umów stanowiły załączniki określające zlecone czynności, w tym 
m.in.: 
− nadzór nad ubojem zwierząt, badanie przedubojowe i poubojowe, ocenę mięsa  

i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, 
we wskazanej lokalizacji (zakład uboju), 

− nadzór nad rozbiorem mięsa w ww. lokalizacji, 
− pobieranie próbek do badań monitoringowych w ww. lokalizacji, 
− wykonywanie badań mięsa świń domowych i dzików oraz innych hodowlanych  

i dzikich gatunków zwierząt na obecność włośni metodą wytrawiania, 
− badanie mięsa i narządów zwierząt łownych przeznaczonego na potrzeby 

własne myśliwego oraz badanie mięsa i narządów zwierząt rzeźnych 
przeznaczonych na potrzeby własne gospodarstwa. 

Do powyższych załączników dołączono zakresy czynności uszczegóławiające 
działania (procedury) w zakresie: pobierania próbek w rzeźni w ramach monitoringu 
pozostałości, sprawowania nadzoru nad rozbiorem mięsa, urzędowego badania 
zwierząt rzeźnych i ich mięsa w rzeźni oraz urzędowego badania mięsa 
przeznaczonego na użytek własny. 

Po podpisaniu umowy lekarz otrzymywał dwa upoważnienia: jedno do 
przeprowadzania kontroli gospodarstw, kontrolowania wymagań weterynaryjnych, 
pobierania próbek do badań i wydawania decyzji zgodnie z art. 7 ust. 1 uppz  
w zakresie oceny mięsa oraz drugie do wykonywania badania mięsa świń 
domowych i dzików. 

(dowód: akta kontroli str. 60-71) 

Lekarze wyznaczeni do wykonywania ustawowych zadań IW, brali udział  
w szkoleniach wewnętrznych PIW (w badanym okresie łącznie w 15 szkoleniach), 
na których zapoznawano ich z nowymi przepisami, procedurami i instrukcjami. 
Ponadto brali udział w szkoleniach organizowanych przez Państwowy Instytut 
Weterynarii-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.  

(dowód: akta kontroli str. 39-59) 

W omawianym okresie PIW prowadził kontrole wykonywania czynności przez 
wyznaczonych lekarzy weterynarii zgodnie z Instrukcją GLW8. Kontrole te były 
dokumentowane na formularzach SPIWET - kontrola wyznaczonego lekarza 
weterynarii. W ramach nadzoru nad badaniem zwierząt rzeźnych i ich mięsa, PIW 
przeprowadził w badanym okresie łącznie 16 kontroli wyznaczonych lekarzy 
weterynarii, w tym w 8 w 2013 r. oraz po cztery w 2014 r. oraz w I półroczu 2015 r. 

                                                      
8 GIWhig.-500-4/08 z dnia 01.04.2008 roku w sprawie metodologii urzędowych kontroli. 
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Sprawdzano również (pod względem finansowym i merytorycznym) prawidłowość 
wystawianych faktur za wykonane czynności. 

(dowód: akta kontroli str.  79-89,118-125) 

Z tytułu czynności wykonanych przez lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych na 
podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o IW, w latach 2013 – 2015 (I półrocze) 
na konto dochodów budżetowych Inspektoratu wpłynęło łącznie 118 822,73 zł, które 
z zachowaniem terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów  
z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych9 przekazywane 
były przez PIW do budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 78, 90-98) 

1.6. Każdego miesiąca PIW otrzymywał od Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Kętrzynie (dalej: „BP ARiMR”) wykaz 
ubojów gospodarczych zgłoszonych przez rolników w miesiącu, którego dotyczył 
raport. PLW poddawał każdorazowo analizie powyższy wykaz ubojów poprzez 
porównanie go do powiadomień zamiaru uboju na użytek własny zgłoszonych do 
PIW oraz przeprowadzonymi badaniami mięsa wykonywanymi przez urzędowych 
lekarzy weterynarii wyznaczonych przez PLW. W przypadku niezgodności PIW 
wzywał rolników do złożenia wyjaśnień w sprawie zgłoszonych ubojów 
gospodarczych do BP ARiMR w Kętrzynie. W sytuacji stwierdzenia niespełnienia 
wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, określonych 
w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 
2010 r. w sprawie wymogów weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego 
na użytek własny10 stosowano kary pieniężne przewidziane w art. 26 ust. 1 ustawy  
o uppz i określone w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów  
o produktach pochodzenia zwierzęcego11. Na podstawie § 1 pkt. 34 ww. 
rozporządzenia w okresie objętym kontrola nałożono łącznie 19 kar w kwocie 
ogółem 2 450,00 zł, w tym 10 kar na kwotę 1000,00 zł w 2013 r., 5 kar na kwotę 
800,00 zł w 2014 r. oraz 4 kary na kwotę 650,00 zł w I półroczu 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 126-147) 

Analiza danych uzyskanych przez kontrolerów NIK z BP ARiMR oraz danych PIW 
wykazała m.in. znaczne rozbieżności pomiędzy liczbą zgłoszeń zamiaru uboju świń 
do PIW, z zgłoszonymi ubojami gospodarczymi do BP ARiMR, i tak:  

− w 2013 r. do PIW zgłoszono 275 sztuk świń, a do BP ARiMR – 218, 

− w 2014 r. odpowiednio 207 i 198, 

− w I półroczu 2015 r. – 102 i 69 sztuk. 

Zastępca PLW odpowiedzialna m.in. za bezpieczeństwo żywności wyjaśniła, 
że powyższe rozbieżności są wynikiem m.in.:  

− wydania w dniu 1 lutego 2006 r. Decyzji przez Komisję Europejską przyznającej 
niektórym państwom członkowskim, w tym Polski, odstępstwo upoważniające 
do wyłączenia z wykazu gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt osób 
fizycznych hodujących jedno zwierzę, które jest przeznaczone na użytek własny 
lub do konsumpcji własnej hodowców, 

− zapisu w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 
2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz12, który umożliwia 
wpis w księdze rejestracji świń o sprzedaży świni osobie fizycznej bez 

                                                      
9 Dz. U. z 2010 r., Nr 241, poz. 1616 ze zm. 
10 Dz. U. Nr 207, poz. 1370 ze zm. 
11 Dz. U. Nr 93, poz. 600.  
12 Dz. U. Nr. 151, poz. 1268 ze zm. 
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nadanego numeru siedziby stada. Zgłoszenie do ARiMR przemieszczenia 
zwierzęcia dokumentowane jest na formularzu „Zgłoszenie zmiany stanu stada 
świń” z adnotacją przemieszczenie świni do posiadacza zwierzęcia, który będzie 
utrzymywał tylko jedną świnię z przeznaczeniem na własne potrzeby (tzw. 
sprzedaż jednej świni).” 

(dowód: akta kontroli str. 148-177) 

W 2014 r. do BP ARiMR zgłoszono ubój gospodarczy 38 owiec, podczas gdy do 
PLW zgłoszono zamiar uboju 37 owiec. Różnica ta wynikała z faktu dokonania 
zgłoszenia uboju gospodarczego jednej owcy do BP ARiMR w 2015 r.,  
a faktycznego przeprowadzenia uboju w 2014 r. W powyższej sprawie PLW 
prowadził czynności wyjaśniające, co do spełnienia wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. W związku z niedopełnieniem 
obowiązku powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju owcy nałożono na jej 
właściciela karę pieniężną. 

(dowód: akta kontroli str. 148-149) 

PIW nie monitoruje liczby ubojów na własny użytek w poszczególnych 
gospodarstwach w danym roku, gdyż jak wyjaśniła Zastępca PLW nie istnieją 
przepisy prawne ograniczające liczbę ubojów na własny użytek.  

Zastępca PLW podała, że PIW przeprowadza analizę zgłoszeń ubojów 
gospodarczych świń, owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia w trybie comiesięcznym po 
uzyskaniu informacji od ARiMR, pod kątem przeprowadzenia wymaganych badań 
mięsa świń w kierunku wykrycia włośni lub przekazania do PLW powiadomienia  
o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec lub kóz w celu 
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. 

(dowód: akta kontroli str. 148-149) 
Analiza sześciu wybranych gospodarstw, w których rocznie dokonywano uboju od 
10 do 13 świń oraz od 15 do 20 owiec (według danych ARiMR) wykazała, że:  
− PLW posiadał zgłoszenia zamiaru uboju dla wszystkich ubijanych zwierząt, 
− mięso wszystkich ubitych świń zostało przebadane w kierunku włośni, 
− poddane ubojowi owce należały do grupy wiekowej jagnięta (wiek 3-5 miesięcy), 

tj. ich masa wynosiła 15-20 kg, a wydajność rzeźna to 7-10 kg. 
(dowód: akta kontroli str. 150) 

1.7.1. Na każdy rok PIW opracowywał „Plan urzędowej kontroli PIW w Kętrzynie”. 
Częstotliwość kontroli w ramach pełnionego urzędowego nadzoru nad podmiotami 
nadzorowanymi ustalono w zależności od wyników przeprowadzonej analizy ryzyka  
i określenia stopnia ryzyka danego zakładu. Analiza ryzyka przeprowadzana była  
w sposób określony w Instrukcji GLW Nr GIWbż-500-2/2011 z dnia 1 września  
2011 r.13 i była rejestrowana na formularzach przeznaczonych dla danego rodzaju 
działalności.  

W latach 2013–2015 zaplanowano ogółem 322 kontrole w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, w tym 106 kontroli w 2013 r. (z których 27 to kontrole okresowe, 22 inne 
kontrole tematyczne, 57 kontrole okresowe gospodarstw produkujących mleko), 122 
kontrole w 2014 r. (odpowiednio 29, 23 i 70) i 94 kontrole w 2015 r. (odpowiednio 
28, 24 i 42). 

W badanym okresie kontrole zaplanowano m.in. w zakładzie zatwierdzonym 
korzystającym z krajowych środków dostosowujących (ubojnia), zakładach MLO, 
podmiotach zarejestrowanych – PSD - Punkty Skupu Dziczyzny oraz – Miód 
konfekcjonowanie miodu i produktów pszczelarskich, podmiotach zarejestrowanych 

                                                      
13 w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych 
urzędowym nadzorem IW 
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do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, podmiotach zarejestrowanych do 
prowadzenia transportu mleka oraz zakładach zatwierdzonych – Punkty odbioru 
mleka. 

(dowód: akta kontroli str. 178-253) 

1.7.2. W Planach kontroli PIW nie ujęto jedynego w Powiecie Kętrzyńskim 
targowiska mieszczącego się w Kętrzynie. 

PLW wyjaśnił, że targowisko to nie zostało zgłoszone i wpisane do rejestru 
podmiotów prowadzonego przez PIW, dlatego nie zostało objęte kontrolą. Poza tym 
w okresie objętym kontrolą zarządca targowiska – Burmistrza Miasta Kętrzyn nie 
zgłosił zamiaru prowadzenia sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego na 
targowisku. PIW nie powzięto informacji o sprzedaży na targowisku towarów, co do 
których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia lub 
pochodzą z nielegalnego źródła nabycia.  

Podał, że targowisko znajduje się w rejestrze zakładów podlegających urzędowej 
kontroli PPIS, który nie zgłaszał stwierdzenia sprzedaży bezpośredniej, marginalnej, 
lokalnej i ograniczonej, lub też sprzedaży wysyłkowej produktów pochodzenia 
zwierzęcego na targowisku. 

 (dowód: akta kontroli str. 254-267 ) 

Informacje uzyskane od PPIS potwierdziły ujęcie ww. targowiska w rejestrze 
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS oraz planach kontroli tej 
jednostki. W badanym okresie na targowisku przeprowadzono łącznie 26 kontroli 
m.in. w zakresie sprawowania nadzoru nad obrotem grzybami świeżymi, 
wprowadzania do obrotu suplementów diety zawierających niezadeklarowane 
substancje, wprowadzania do obrotu skażonego alkoholu. Dwie kontrole 
interwencyjne dotyczyły działań podejmowanych w ramach Europejskiego Systemu 
Szybkiego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach (RAPEX) i obejmowały 
produkty kosmetyczne. W trakcie przeprowadzanych przez PPIS czynności 
kontrolnych na targowisku nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 268-276) 

1.8. W poszczególnych latach tzn. od 2013 roku do I półrocza 2015 r. wszystkie 
zaplanowane kontrole zostały przeprowadzone z wyjątkiem kontroli u podmiotów, 
które zgłosiły zaprzestanie prowadzenia działalności, i tak: w 2013 r. nie 
przeprowadzono kontroli w jednym zakładzie zatwierdzonym PSM i w jednym 
podmiocie zarejestrowanym prowadzącym sprzedaż bezpośrednią; w 2014 r. nie 
przeprowadzono kontroli podmiotu prowadzącego transport mleka; w 2015 r. nie 
przeprowadzono kontroli w jednym podmiocie prowadzącym sprzedaż bezpośrednią 
oraz w dwóch zakładach zatwierdzonych PSM.  

W 2013 r. na zaplanowane 106 kontroli przeprowadzono 125 kontroli (łącznie ze 
sprawdzającymi), w 2014 r. – 122 i 121, zaś w 2015 r. na zaplanowane 94 kontrole 
w I połowie 2015 r. zrealizowano 41 kontroli (44%). 

Poza powyższymi kontrolami w latach 2013-2015 przeprowadzono 229 kontroli 
pozaplanowych, w tym 100 kontroli w 2013 r., 97 kontroli – 2014 r. oraz 32 kontrole 
w I połowie 2015 r. Kontrole pozaplanowe przeprowadzono w wyniku zawieszenia 
dostaw w gospodarstwach produkujących mleko. 

Kontroli poddano wszystkie zakłady ujęte w rejestrze PIW. Inne kontrole tematyczne 
obejmowały kontrole w zakresie dobrostanu zwierząt w rzeźni, kontrole gospodarki 
odpadami, kontrole w zakresie realizacji badań właścicielskich, identyfikowalności 
surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, znakowania wyrobów, kontroli 
systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o system HACCP, GMP i GHP. 
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Kontrole wykonane w latach 2013-2015 (I półrocze) były zgodne z zasadami 
określonymi w Instrukcji GLW Nr GIWbż-500-2/2011, tj. zakłady o niskim ryzyku 
kontrolowano minimum jeden raz na 12 miesięcy, średnim ryzyku – minimum jeden 
raz na 6 miesięcy oraz wysokim ryzyku – minimum jeden raz na 3 miesiące. 

 (dowód: akta kontroli str. 241-253) 

1.9. PIW w Kętrzynie prowadził Rejestr skarg i wniosków. W okresie objętym 
kontrolą nie wpłynęła do PIW żadna skarga.  

W 2013 r. na polecenie GIW przeprowadzono doraźne kontrole w trzech zakładach 
prowadzących ubój oraz działalność marginalną, lokalną i ograniczoną w zakresie 
rozbioru świeżego mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego, produkcji mięsa 
mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produkcji produktów mięsnych. Kontrolę 
przeprowadzono w związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi możliwości 
prowadzenia nielegalnych praktyk wprowadzania do zakładów mięsa niewiadomego 
pochodzenia. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 277-287) 

1.10. PLW rzetelnie sporządził sprawozdania dotyczące wyników urzędowego 
badania zwierząt i mięsa (RRW-6) za lata 2013-2014. 

Zawarto w nich dane w oparciu o miesięczne i roczne rejestry czasu prowadzonego 
nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz sprawozdania z przeprowadzonych 
badań mięsa na użytek własny, sporządzonych przez lekarzy przeprowadzających 
te czynności i potwierdzanych przez jednostkę, w której te badania były 
przeprowadzane. 

Dane te były porównywane z załącznikami do comiesięcznych rachunków za 
wykonane czynności, kopiami wydanych pokwitowań i zaświadczeń oraz kwotami 
pobranymi i przekazanymi przez lekarzy lub przedsiębiorstwo (ubojnia) na rachunek 
PLW za wykonane badania zwierząt rzeźnych i mięsa. 

Sprawozdania były dostarczane do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  
w Olsztynie (WIW) terminowo, po uzyskaniu akceptacji WIW dla wcześniej 
przekazanej wersji elektronicznej raportu. 

Według danych zawartych w sprawozdaniach w 2013 r. przeprowadzono badania 
przedubojowe świń i poubojowe mięsa pochodzącego od 3 524 świń (ubojnia) oraz 
badania próbek mięsa w kierunku wykrycia włośni u 276 sztuk świń i 614 sztuk 
dzików przeznaczonych na użytek własny. 

W 2014 r. odpowiednio w ubojni przebadano 3 069 świń oraz na użytek własny 217 
sztuk świń i 554 dziki. 

(dowód: akta kontroli str. 289-325) 

W badanym okresie PLW rzetelnie prowadził rejestr zakładów oraz wykazy 
podmiotów podlegających rejestracji oraz wykazy zakładów zatwierdzonych. 
Terminowo i rzetelnie przekazywał z nich informacje GLW, za pośrednictwem WLW.  

Prawidłowo wydawał decyzje o wpisie do rejestru zakładom podlegającym rejestracji 
oraz o wykreśleniu zakładu z rejestru.  

Właściwe wyznaczał i nadzorował lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami 
PIW, a wykonujący ustawowe zadania IW. 

PLW słusznie i trafnie podejmował działania w przypadku podejrzenia rolników o nie 
zgłoszeniu uboju na potrzeby własne.  

Poprawnie na każdy rok PLW opracowywał plany kontroli PIW. Częstotliwość 
kontroli w ramach pełnionego urzędowego nadzoru nad podmiotami nadzorowanymi 
ustalono w zależności od wyników przeprowadzonej analizy ryzyka i określenia 
stopnia ryzyka danego zakładu.  

Ocena cząstkowa 
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Rzetelnie sporządzano sprawozdania dotyczące wyników urzędowego badania 
zwierząt i mięsa (RRW-6).  
  

2. Egzekwowanie przez PLW wydanych zaleceń pokontrolnych. 

2.1. W badanym okresie nieprawidłowości wykryte podczas kontroli i wymagające 
podjęcia decyzji przez PLW, dotyczyły trzech podmiotów o których mowa poniżej, 
prowadzących działalność marginalną, lokalną, ograniczoną oraz prowadzących 
sprzedaż bezpośrednią. 

2.1.1. W przypadku pierwszego podmiotu ubiegającego się o wpisanie do rejestru 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie wyrobów i przetworów mięsnych  
z mięsa wieprzowego, wykazano we wniosku brak m.in. lokalizacji prowadzenia 
działalności, zakresu i wielkości produkcji, systemu dostawy wody oraz niewłaściwie 
sporządzonej części graficznej wniosku. W związku z ww. brakami 
i nieuzupełnieniem wniosku na wezwanie, PLW poinformował wnioskodawcę 
o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.  

Ten sam podmiot w 2014 r. wystąpił do PLW o zatwierdzenie projektu 
technologicznego zakładu. Ze względu na braki w dokumentacji, brak uzupełnień 
oraz w oparciu o opinię Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), 
PLW wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu technologicznego. 
Zaskarżona przez wnioskodawcę decyzja, została utrzymana w mocy przez WLW. 

Po uzyskaniu przez ten sam podmiot wpisu do rejestru, podczas kontroli w zakresie 
spełnienia wymagań weterynaryjnych dla MLO, stwierdzono m.in. brak szamba, 
brak zapewnienia ogólnych i szczególnych wymagań dla pomieszczeń 
produkcyjnych, brak badań i planu badań pobieranych próbek, brak procedur 
nadzoru właścicielskiego (GHP, GMP, HACCP). Po zasięgnięciu opinii PINB  
w zakresie zastosowanego systemu odprowadzania ścieków oraz po kontroli 
sprawdzającej, PLW wydał 25 września 2014 r. decyzję w sprawie zawieszenia 
działania przedsiębiorstwa. W wyniku odwołania od tej decyzji, WLW 7 listopada 
2014 r. uchylił zaskarżoną decyzje w całości i umorzył postępowanie pierwszej 
instancji, uzasadniając spełnieniem przez skarżącego nakazów określonych 
w decyzji organu I instancji. 

W marcu i kwietniu 2015 r. PLW podjął w asyście policji trzy nieudane próby kontroli 
ww. podmiotu, w związku z uzyskaniem informacji (strona internetowa podmiotu)  
o oferowaniu produktów w znacznie szerszym zakresie produkcji niż zgłoszony do 
nadzoru. PLW złożył zawiadomienie do KPP o podejrzeniu produkcji i wprowadzaniu 
do obrotu wyrobów pochodzenia zwierzęcego w zakresie szerszym niż objęty 
nadzorem oraz udaremnianiu przez podmiot skutecznego nadzoru. Sąd uznał 
właściciela winnym popełnienia zarzuconego wykroczenia i jednocześnie odstąpił od 
wymierzenia kary. 

Po kontroli w lipcu 2015 r., podczas której właściciel nie udostępnił pomieszczeń 
produkcyjnych do kontroli oraz stwierdzeniu braków w dokumentacji, PLW ponownie 
złożył zawiadomienie do KPP o podejrzeniu produkcji i wprowadzaniu do obrotu 
wyrobów pochodzenia zwierzęcego w zakresie szerszym niż objęty nadzorem oraz 
udaremnianiu przez podmiot skutecznego nadzoru. KPP przesłała do Sądu 
Rejonowego w Kętrzynie wniosek o ukaranie za udaremnianie skutecznego 
nadzoru, natomiast umorzyła postępowanie w sprawie wprowadzania na rynek 
produktów pochodzenia zwierzęcego w sposób niezgodny z rodzajem działalności 
określonej w rejestrze. Sąd uznał właściciela winnym popełnienia zarzuconego 
wykroczenia i nałożył grzywnę w wysokości 500,00 zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Ostatecznie podmiot zaprzestał działalność i na wniosek został wykreślony z 
rejestru w dniu 29 lipca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 334-344) 

2.1.2. U drugiego podmiotu (ubojnia) w 2013 r. w próbach polędwicy wędzonej 
stwierdzono występowanie bakterii Listeria monocytogenes. W związku  
z tym PLW w drodze decyzji nałożył na podmiot karę pieniężną w wysokości 
300,0 zł za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego.  
Po zobowiązaniu właściciela do wdrożenia działań naprawczych, przeprowadzono 
kontrolę sprawdzającą, która nie wykazała obecności ww. bakterii.  

(dowód: akta kontroli str. 334-335) 

2.1.3. Trzecim podmiotem, u którego stwierdzono w trakcie kontroli 
nieprawidłowości był zakład SANGRIA sp. z o.o. z Kętrzyna, wpisany do rejestru 
PIW w dniu 6 listopada 2013 r., prowadzący działalność marginalną, lokalną  
i ograniczoną w zakresie rozbioru świeżego mięsa wołowego, wieprzowego  
i drobiowego, produkcji mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych oraz 
produkcji produktów mięsnych). W badanym okresie w/w zakład prowadził sprzedaż 
produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w ramach zarejestrowanej 
działalności w supermarkecie „INTERMARCHE” w Kętrzynie oraz dostawy do 
innych zakładów sprzedaży detalicznej z przeznaczeniem dla konsumenta 
końcowego. 

Od listopada do grudnia 2013 r. w „INTERMARCHE” przeprowadzono trzy kontrole 
planowe i jedną doraźną, które dotyczyły: 
− zgodności układu pomieszczeń, stanowisk pracy, lokalizacji maszyn  

z zatwierdzonym planem technologicznym, spełnienie ogólnych i szczególnych 
wymagań weterynaryjnych dla pomieszczeń produkcyjnych określonych  
w rozporządzeniu 852/2004, oceny opracowanych procedur nadzoru 
właścicielskiego, w tym GMP, GHP oraz systemu HACCP, kontroli warunków 
higienicznych w zakładzie,  

− sprawdzenia stopnia wdrożenia opracowanych procedur nadzoru 
właścicielskiego (stwierdzono uchybienia w zakresie wdrożenia opracowanych 
procedur nadzoru właścicielskiego – podmiot usunął stwierdzone 
nieprawidłowości w ciągu 7 dni), 

− nielegalnych praktyk wprowadzania do zakładów mięsa niewiadomego 
pochodzenia (kontrola doraźna na polecenie GIW - pismo z dnia 29 listopada 
2013 r.) – nie stwierdzono nieprawidłowości,  

− realizacji planów badań właścicielskich, spełnienia wymagań higienicznych, 
oceny instalacji zakładu łącznie z otoczeniem, pomieszczeniami, wyposażeniem 
instalacjami, maszynami - nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W 2014 roku (od marca do grudnia) przeprowadzono w ww. supermarkecie  
kontrole planowe i jedną sprawdzającą w zakresie: 

− realizacji planów badań właścicielskich, spełnienia wymagań higienicznych, 
kontroli możliwości śledzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, znakowania 
weryfikacji spełnienia wymagań art.18 rozporządzenia 178/2002, stosowania 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 
stosowanie substancji dodatkowych przy produkcji żywności, przestrzegania 
przez zakład opracowanych procedur nadzoru właścicielskiego – stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie wdrożenia HACCP – podmiot zadeklarował 
usunięcie nieprawidłowości,  

− sprawdzenia przeprowadzenia przez podmiot działań naprawczych 
deklarowanych przez podmiot w piśmie z dnia 4 kwietnia 2014 r. związanych ze 
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stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli w dniu 28 marca 2014 r. – 
nałożono mandat karny w wysokości 500,00 zł z art. 100 ust. 1 pkt 8 ubżż, 

− ogólnych wymagań dla zakładów zatwierdzanych i zarejestrowanych 
(sporządzono Listę kontrolną SPIWET) – stwierdzono nieprawidłowości  
w zakresie wdrożenia HACCP i nałożono mandat karny w wysokości 300,00 zł  
z powyższego artykułu. Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w projekcie 
technologicznym – podmiot wystąpił z wnioskiem o zmianę projektu 
technologicznego. PLW wydał decyzję zatwierdzającą zmiany do projektu 
technologicznego,  

− ogólnych wymagań dla zakładów zatwierdzanych i zarejestrowanych 
(sporządzono Listę kontrolną SPIWET) – nie stwierdzono nieprawidłowości, 

− realizacji planów badań właścicielskich, spełnienia wymagań higienicznych, 
oceny instalacji zakładu łącznie z otoczeniem, pomieszczeniami, wyposażeniem 
instalacjami, maszynami – nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 W 2015 r. (I połowa) przeprowadzono dwie kontrole planowe w zakresie: 

− realizacji planów badań właścicielskich, spełnienia wymagań higienicznych, 
kontroli możliwości śledzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, znakowania 
weryfikacji spełnienia wymagań art.18 rozporządzenia 178/2002, stosowania 
substancji dodatkowych przy produkcji żywności, przestrzegania przez zakład 
opracowanych procedur nadzoru właścicielskiego, realizacji procedur 
związanych z zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego, struktury zakładu (pomieszczenia, sprzęt, urządzenia, ciągi 
technologiczne) - nie stwierdzono nieprawidłowości, 

− ogólnych wymagań dla zakładów zatwierdzanych i zarejestrowanych 
(sporządzono Listę kontrolną SPIWET) – nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W badanym okresie w ramach nadzoru nad rozbiorem, produkcją mięsa mielonego  
i surowych wyrobów mięsnych oraz produktów mięsnych pobierano próby 
produkowanej żywności i przeprowadzano badania urzędowe do określenia 
zgodności z kryteriami bezpieczeństwa żywności oraz kryteriami higieny procesów 
produkcyjnych zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 2073/2005 zmienionym 
rozporządzeniem WE Nr 1441/2007 – nie stwierdzono nieprawidłowości.   

(dowód: akta kontroli str. 335-336, 345-346) 

2.1.4. Ponadto PLW dwukrotnie w badanym okresie (2013 i 2014 r.) skierował do 
prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na 
poświadczeniu nieprawdy w łańcuchu pokarmowym. W jednym przypadku 
producent sprzedał do ubojni bydło w okresie karencji po podaniu leku, a w drugim 
sprzedał do ubojni, bez zgody PLW, bydło ze stada będącego ogniskiem białaczki 
enzootycznej. W wyniku postępowania obydwaj producenci dobrowolnie poddali się 
karze. 

(dowód: akta kontroli str. 326-333) 

2.2. W toku kontroli kontroler NIK przeprowadził oględziny czynności kontrolnych 
wykonywanych przez PLW w zakresie bieżącej kontroli weterynaryjnej na 
targowisku oraz podmiotu zajmującego się działalnością marginalną, lokalną  
i ograniczoną. 

2.2.1. W wyniku oględzin targowiska w Kętrzynie stwierdzono, że wydzielone do 
handlu boksy nie posiadały bezpośredniego dostępu do energii elektrycznej oraz 
bieżącej wody. Woda i toalety znajdowały się w oddzielnym budynku na terenie 
targowiska. Część boksów posiadała zadaszenie, natomiast nie miały one żadnych 
osłon bocznych (przeciwwiatrowych). Część handlujących korzystała z własnych 
rozkładanych namiotów (odzież, owoce, warzywa, agd, chemia gospodarcza, 
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słodycze) lub prowadziła handel bezpośrednio z samochodów (dywany, sadzonki 
roślin). 
Podczas oględzin ustalono, że na terenie targowiska, nie oferowano do sprzedaży 
mięsa ani jego przetworów. 

(dowód: akta kontroli str. 346-350) 

2.2.2. Kontroler NIK nie brał udziału w wizytacji pomieszczeń produkcyjnych  
w firmie Zakład Uboju Antoni Rapa w Reszlu (zakład MLO) ze względu na brak 
aktualnych badań lekarskich, niezbędnych przy kontakcie z żywnością. 

W zakładzie przetwarza się wyłącznie mięso wieprzowe w elementach, pochodzące 
z własnego zakładu uboju i rozbioru (położonego obok zakładu MLO). Gotowe 
produkty w części sprzedawane były w sklepie przyzakładowym, w sklepie 
firmowym na terenie Bartoszyc oraz okazjonalnie do innych sklepów sprzedaży 
detalicznej.  

Na terenie zakładu wydzielono pomieszczenie na stację diagnostyki włośni, w której 
w trakcie oględzin, lekarz weterynarii prowadził badanie próbek mięsa w kierunku 
włośni metodą wytrawiania. 

Na podstawie Protokołu kontroli - Listy kontrolnej SPIWET – 00, sporządzonej przez 
kontrolującego lekarza stwierdzono, że: 
− do zakładu wprowadzane było wyłącznie mięso wieprzowe po rozbiorze, 

pochodzące z zakładu zatwierdzonego, 
− przedstawione do kontroli Handlowe Dokumenty Identyfikacyjne zawierały dane 

zgodne z wymaganiami IW; 
− właściciel prowadził kontrolę przyjęcia surowców zgodnie z opracowaną 

procedurą zakładową w ramach kontroli wewnętrznej zakładu. 
(dowód: akta kontroli str. 351-358) 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazywały na trafność i celowość podjętych 
kontroli w zakładach i podmiotach w zakresie bezpieczeństwa żywności. NIK 
podkreśla, że po przeprowadzonych kontrolach PLW skutecznie egzekwował 
wydane zalecenia pokontrolne. 

3. Współpraca pomiędzy Inspekcjami.  

3.1. W latach 2013-2015 (I półrocze) nie było przypadków powiadomień w ramach 
systemu RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach 
Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt) o niewłaściwej jakości zdrowotnej 
produktów. 
W takcie kontroli NIK PIW stwierdził w badaniu monitoringowym śruty sojowej 
Salmonellę z gr. O: 4 (OB.) w 25 g badanej próbki – szczep Salmonella Typhirium.  
W związku z powyższym 25 listopada 2015 r. podjęto działania w ramach systemu 
RASFF. 

   (dowód: akta kontroli str. 359-367) 

3.2. Porozumienie ramowe o współdziałaniu i współpracy organów PLW i PPIS 
zawarte zostało 13 marca 2008 r. (dalej „Porozumienie”) i realizowane było na kilku 
płaszczyznach, o których mowa od pkt 3.2.1. do pkt 3.2.5. Pozostałe zagadnienia 
ujęte w Porozumieniu w innych obszarach współpracy, w okresie objętym kontrolą, 
nie występowały.  

(dowód: akta kontroli str. 254-247) 

3.2.1. W ramach współdziałania i współpracy PPIS przekazywał PLW dane 
dotyczące zakładów produkujących lub przechowujących środki spożywcze, 
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Porozumienia. Na terenie Powiatu istniał jeden 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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taki zakład (młyn „MŁYNOMAG” w Grodzkim Młynie), który produkował lub 
wprowadzał na rynek pasze lub materiały paszowe (produkcja mąk, kasz, otrąb oraz 
odpadów ubocznych przemiału zbóż na cele paszowe dla zwierząt). Zgodnie z 
zapisami powyższego paragrafu PPIS dwa razy do roku przekazywał do PIW listę 
zakładów.  

 (dowód: akta kontroli str. 368-387) 

3.2.2. Nadzór PLW nad zakładami obejmował te, o których mowa w § 4 ust. 1 
Porozumienia, tj. nad zakładami w zakresie rozbioru świeżego mięsa wołowego, 
wieprzowego i drobiowego, produkcji mięsa mielonego, surowych wyrobów 
mięsnych, produkcji produktów mięsnych zgodnie z zatwierdzonym projektem 
technologicznym. Na terenie Powiatu tego typu działalność prowadził jeden zakład, 
tj. SANGRIA Sp. z o.o., dla którego PLW wydał 6 czerwca 2013 r. decyzję o wpisie 
do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających na rynek produkty 
pochodzenia zwierzęcego lub przechowywanie produktów pochodzenia 
zwierzęcego, wymagających kontrolowanej temperatury składowania. Decyzję tę 
przekazano zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz z działem VII lit. B pkt 2 instrukcji 
GLW do WLW14. Ww. zakład w latach 2013 – 2015 (I półrocze) poddany był 11-
krotnie kontroli PIW. 
W okresie objętym kontrolą PPIS nie przekazywał PLW informacji o zakładach,  
o których mowa w § 4 ust. 2 i 4, nad którymi sprawował bezpośredni nadzór. 

(dowód: akta kontroli str. 388-389) 

W latach 2013 – 2015 (I półrocze) w ramach realizacji § 4 ust. 4 Porozumienia nie 
było przesłanek do podejmowania przez PLW działań dotyczących targowiska  
w Kętrzynie.  
Jak wyjaśnił PLW targowisko w Kętrzynie znajduje się w rejestrze zakładów 
podlegającej urzędowej kontroli PPIS. Natomiast żaden z podmiotów 
zarejestrowanych w PIW prowadzących produkcję w ramach sprzedaży 
bezpośredniej nie zgłosił zamiaru sprzedaży swoich produktów pochodzenia 
zwierzęcego na targowisku. Nie otrzymano również takiej informacji od podmiotów 
zarejestrowanych w innych powiatach. Poza tym PIW nie otrzymał sygnałów w tym 
zakresie od Zarządcy targowiska (obowiązek taki wynika z § 8 ust. 1 Regulaminu 
targowiska) ani od Straży Miejskiej.   

(dowód: akta kontroli str. 266-276, 359-362) 

3.2.3. W ramach realizacji § 5 Porozumienia PPIS pismem z 2 kwietnia 2015 r. 
poinformował PLW o przeprowadzonej kontroli tematycznej w zakresie identyfikacji 
dostawców wędlin, mięsa wieprzowego, wołowego w elementach i drobiu oraz 
weryfikacji dokumentów dostaw. W wyniku przeprowadzonych czynności 
kontrolnych ustalono, że w przypadku producenta dostarczającego bezpośrednio 
własne wyroby do trzech obiektów, dokumentami dostaw są tylko faktury VAT. Brak 
było informacji umożliwiającej identyfikację partii środka spożywczego pochodzenia 
zwierzęcego, co było niezgodne z art. 3 ust. 1 lit. g rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów 
dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) 
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności 
pochodzenia zwierzęcego. 

(dowód: akta kontroli str. 390) 

3.2.4. Współpraca miedzy PLW i PPIS realizowana była również w ramach § 8 
ust. 1 pkt 3 Porozumienia tj. wzajemnego niezwłocznego powiadamiania  
o przypadkach wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zoonoz wśród ludzi. 
                                                      
14 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-1/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie postępowania organów 
Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw sektora spożywczego 
oraz zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu tych przedsiębiorstw z rejestru. 
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W okresie 2013 – 2015 (I półrocze) PIW powiadomił PPIS o:  
− stwierdzeniu obecności Listeria monocytogenes w próbkach polędwicy wędzonej 

pobranej 9 maja 2013 r., 
− stwierdzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r. wystąpienia pałeczek Salmonella 

Enteritidis w stadzie brojlerów kurzych. Ponowne badania urzędowe 
przeprowadzone przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie nie 
potwierdziły wystąpienia pałeczek Salmonella Enteritidis, 

− trzech przypadkach włośnicy stwierdzonej przy badaniu mięsa dzików (23 
stycznia 2013 r., 4 lutego 2013 r. oraz 10 listopada 2014 r.), 

− siedmiu przypadkach o podejrzeniu wścieklizny zgłoszonych bezpośrednio do 
PIW. 

W ramach współpracy określonej w § 8 ust. 2 pkt 5 dokonywano wymiany 
doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. Trzykrotnie w badanym okresie doszło do 
spotkania pracowników PPIS z PLW (23 czerwca 2014 r., 6 sierpnia 2014 r. oraz 27 
maja 2015 r.) Poza tym PIW jak i PPIS wzięły udział w konferencji w dniach 18-20 
maja 2015 r. na temat zdrowia publicznego i współpracy transgranicznej  
w zapobieganiu chorobom zakaźnym. 

(dowód: akta kontroli str. 391-402) 

Właściwie realizowano porozumienie o współdziałaniu i współpracy PLW i PPIS. 

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 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 Olsztynie. 

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. 

Olsztyn, dnia 10  grudnia 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

                  Kontroler Dyrektor 
              Hubert Sikorski 
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