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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/043 – Nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Krzysztof Szliszka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/120/2016 z 6 grudnia 2016 r.  

2. Andrzej Sibierski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/113/2016 z 28 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie, ul. Dąbrowskiego 11, 14-200 Iława 
(dalej: „Inspektorat” lub „PIW”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Kalitowska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie (dalej: „PLW”),  
od 1 maja 2003 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
nadzór PLW nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich  
w transporcie i uboju w latach 2014 - 2016 (I półrocze). 

Kontrola NIK wykazała, że w PIW rzetelnie prowadzono rejestry i wykazy podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie dobrostanu zwierząt oraz na 
bieżąco przekazywano Głównemu Lekarzowi Weterynarii („GLW”) informacje  
o zmianach stanu faktycznego lub prawnego podmiotów w nich ujętych. PLW 
prawidłowo sprawował nadzór w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie 
zwierząt gospodarskich podczas ich transportu i uboju, a po stwierdzeniu 
nieprawidłowości, wyegzekwował pełną realizację zaleceń pokontrolnych dotyczących 
ich usunięcia. 

Ujawnione w toku kontroli NIK nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

− nieprzeprowadzania wspólnych kontroli z Inspekcją Transportu Drogowego 
(„ITD”) w uzgodnionym wcześniej miejscu, terminie i zakresie, o których 
mowa w Porozumieniu o współdziałaniu i współpracy organów ITD i organów 
Inspekcji Weterynaryjnej2, 

− dokonania pięciu wpisów do rejestrów działalności nadzorowanej, pomimo 
niezłożenia przez wnioskodawców wszystkich wymaganych dokumentów 
oraz dwóch wpisów, pomimo złożenia wniosków w tym zakresie w terminie 
niezgodnym z określonym w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt3. 

 

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2 Zawartym pomiędzy GLW i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej  
i Inspekcji Transportu Drogowego (dalej: „Porozumienie”). 
3 Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm. (dalej „uozz”). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadzór PLW nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt 
gospodarskich w transporcie i uboju 

1.1. W latach 2014 - 2016 (I półrocze) PLW prowadził: 

• Zgodnie z art. 11 uozz rejestr podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną, wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Wsi i Rozwoju 
Rolnictwa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie rejestrów podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną4, w którym ewidencjonowano podmioty 
prowadzące działalność nadzorowaną w zakresie : 

− zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego 
w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (ich liczba na 
koniec 2014, 2015 i I półrocza 2016 r. wynosiła odpowiednio: 19, 19 i 18), 

− obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach 
działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności 
gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (12, 18 i 18), 

− organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt (2, 2 i 2). 

• Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 
pochodzenia zwierzęcego5 rejestr zakładów obejmujących m.in. zakłady 
zatwierdzone zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego 
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego6, tj. ubojnie drobiu (2, 2 i 2). 

• Wykaz zakładów zatwierdzonych w trybie i na zasadach określonych w art. 31 
ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt7, tj. ubojnie drobiu (2, 2 i 2). 

W okresie 2014 - 2016 r. (I półrocze) z rejestrów i wykazów prowadzonych przez 
PLW zostały wykreślone dwa podmioty prowadzące działalność w zakresie uboju 
zwierząt, osiem podmiotów prowadzących działalność dotyczącą obrotu zwierzętami 
oraz cztery podmioty zajmujące się transportem zwierząt8 – wszystkie w związku 
z zakończeniem prowadzonej działalności. 

Analiza losowo wybranych 36 decyzji wydanych w kontrolowanym okresie przez 
PLW wykazała, że we wszystkich przypadkach zarejestrowanie podmiotów zostało 
poprzedzone przeprowadzeniem przez PLW kontroli, o której mowa w art. 5 ust. 4 
uozz lub art. 31 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia nr 882/2004. W 29 przypadkach 
zostały zachowane procedury obowiązujące PLW podczas zatwierdzania, rejestracji 
i wykreślaniu danego zakładu.  

(dowód: akta kontroli str. 6-40, 59-62) 

W siedmiu przypadkach (dwa w 2014 r. i pięć w 2015 r.) PLW wydał decyzje 
zatwierdzające zakład, mimo że złożone przez podmioty wnioski o ich wydanie 
nie spełniały wymogów określnych w art. 5 ust. 2 i 3 uozz. I tak: 

                                                      
4 Dz. U. z 2012 r. poz. 128. 
5 Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 ze zm. (dalej: „upzz”). 
6 Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, s. 55. 
7 Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, s. 1. 
8 W tym jeden podmiot, którego zezwolenie na prowadzenie takiej działalności wygasło 31 grudnia 2012 r. 
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− dwie decyzje9 wydano, mimo że wnioski o ich wydanie złożono w terminie 
krótszym niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności (art. 5 ust. 2); 

− pięć decyzji10 wydano, mimo że wnioski o ich wydanie nie zawierały informacji 
o planowanym czasie prowadzenia działalności (art. 5 ust. 3 pkt 3). 

PLW wyjaśnił, że wynikało to z przeoczenia na etapie przyjęcia i kontroli formalnej 
wniosku. 

(dowód: akta kontroli str. 36-58, 63-64) 

1.2. W badanym okresie PLW przekazywał GLW informacje zawarte w rejestrach  
i wykazach oraz informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego 
ujawnionego w tych rejestrach i wykazach. Odbywało się to drogą elektroniczną, 
poprzez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie („WLW”). Łącznie w tym 
czasie zgłoszono zmiany dotyczące podmiotów uprawnionych do: prowadzenia 
obrotu (12 przypadków), pośrednictwa w takim obrocie lub skupu zwierząt (osiem),  
a także podmiotów prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt lub przewóz 
dokonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (pięć). 

Porównanie danych zmieszczonych na stronie internetowej GLW (stan na 1 grudnia 
2016 r.) odnośnie do zakładów prowadzących działalność w zakresie: 

− zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego 
w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, 

− obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, 

− prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub 
przeładunku zwierząt, 

− prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, 

− rzeźni prowadzących ubój zwierząt kopytnych udomowionych, 

− ubojni drobiu i zajęczaków, 
wykazało, że były one zgodne z danymi zamieszczonymi w rejestrach 
prowadzonych przez PLW. 

(dowód: akta kontroli str. 65-66) 

1.3. W okresie objętym kontrolą PLW ujawnił na terenie swojego działania jeden 
przypadek funkcjonowania podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną,  
o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c uozz, tj. świadczącego usługi w zakresie 
prowadzenia punktu skupu zwierząt gospodarskich, bez zgłoszenia wznowienia 
przez ten podmiot zawieszonej działalności. W wyniku działań podjętych przez PLW 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji 
stwierdzającej wygaśnięcie wydanej ww. podmiotowi w 2007 r. decyzji w sprawie 
spełniania wymagań weterynaryjnych do prowadzenia działalności w zakresie skupu 
zwierząt. Ponadto, PLW złożył w Powiatowej Komendzie Policji w Iławie 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez ww. podmiot11. 

 (dowód: akta kontroli str. 67) 

1.4. W badanym okresie do Inspektoratu wpłynęło 214 zgłoszeń uboju zwierząt 
rzeźnych na potrzeby własne (87 w 2014 r., 96 w 2015 r. i 31 w I połowie 2016 r.).  
W prowadzonym przez PLW rejestrze takich zgłoszeń znajdowały się informacje  
o imieniu, nazwisku, miejscu zamieszkania oraz adresie posiadacza zwierząt 
poddanych ubojowi, gatunku, liczbie, numerze identyfikacyjnym zwierzęcia 
lub zwierząt poddawanych ubojowi, miejscu i terminie uboju, imieniu i nazwisku 

                                                      
9 Numery: 63/2015 (wniosek złożono 15 dni przed założoną datą rozpoczęcia działalności) i 664/2015 (dwa dni przed 
planowanym rozpoczęciem). 
10 Numery: 307/2014, 678/2014, 83/2015, 137/2015 i 655/2015. 
11 Dnia 13 kwietnia 2015 r. PLW otrzymała z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie informację o skierowaniu 8 kwietnia 
2015 r. do Sądu Rejonowego w Lipnie wniosku o ukaranie ww. podmiotu. 
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oraz adresie osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju, danych kontaktowych 
zgłaszającego, zgłoszeniu do badania poubojowego oraz badaniu na włośnie12. 

W latach 2014 - 2016 (I półrocze) pracownicy Inspektoratu przeprowadzili trzy 
kontrole takiego uboju (po jednej w każdym roku), nie stwierdzając nieprawidłowości 
dotyczących ochrony praw zwierząt. Zwierzęta były uśmiercane tylko po ich 
uprzednim pozbawieniu świadomości przez osobę uprawnioną do prowadzenia 
uboju13. 

W ww. okresie PLW weryfikowała informacje o dokonaniu uboju zwierząt 
gospodarskich na potrzeby własne, otrzymane z Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa Iławskiego Biura Terenowego. Biuro to zgłosiło 
do Inspektoratu 121 takich przypadków, z tego 58 w 2014 r., 57 w 2015 r. i sześć  
w I połowie 2016 r. W wyniku prowadzonych przez PLW weryfikacji ustalono, 
że w 19 przypadkach rolnicy dokonujący uboju zwierząt na potrzeby własne nie 
dopełnili obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych 
przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny14. W dwóch przypadkach 
PLW odstąpiła od wszczynania postępowania administracyjnego po otrzymaniu 
wyjaśnień podmiotów, które dokonały uboju. W pozostałych 17 przypadkach 
wszczęła postępowania administracyjne (pięć w 2014 r., dziewięć w 2015 r. i trzy  
w I połowie 2016 r.), w rezultacie których wydała 17 decyzji o wymierzeniu kar 
pieniężnych w łącznej wysokości 1.750 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 68-76, 183) 

1.5. Opracowane przez PIW roczne plany kontroli podmiotów prowadzących 
działalność nadzorowaną i zakładów ujętych w ww. rejestrach i wykazach zakładały 
prowadzenie kontroli dobrostanu zwierząt. W planach tych ujęto15: 

• W 2014 r.: 
− 15 kontroli (w tym 10 okresowych) w pięciu podmiotach 

(100% zarejestrowanych podmiotów16) w zakresie dobrostanu zwierząt 
w rzeźni, 

− 31 kontrole (dwie okresowe) w czterech podmiotach (22,2%) – zarobkowy 
przewóz zwierząt lub przewóz zwierząt wykonywany w związku  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

− 12 okresowych kontroli w 12 podmiotach (60%) – obrót zwierzętami 
oraz pośrednictwo w tym obrocie i skupie zwierząt, 

− jedną okresową kontrolę w podmiocie (50%) w zakresie organizowania 
targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt. 

• W 2015 r.: 
− 15 kontroli (w tym 10 okresowych) w pięciu podmiotach (100%) w zakresie 

dobrostanu zwierząt w rzeźni, 
− 30 kontroli (24) w pięciu podmiotach (23,8%) – transport zwierząt, 
− 12 okresowych kontroli w 12 podmiotach (66,7%) – obrót zwierzętami, 
− jedną okresową kontrolę w podmiocie (50%) w zakresie organizowania 

targów, wystaw, pokazów lub  konkursów zwierząt. 
                                                      
12 W czerwcu i lipcu 2016 r. WLW przeprowadził w Inspektoracie kontrolę, m.in. w zakresie nadzoru nad produkcją na użytek 
własny. W jej wyniku stwierdzono, że nieprawidłowością było zgłaszanie PLW, za pośrednictwem lekarzy weterynarii, zamiaru 
przeprowadzenia uboju zwierząt gospodarskich. 
13 Ogłuszanie zwierząt poddanych ubojowi odbywało się przy pomocy elektrod elektrycznych, tj. metodą wyszczególnioną 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas 
ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18 listopada 2009 r., str. 1). 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 885. 
15 W tym okresie na terenie właściwości Inspektoratu nie znajdowały się miejsca gromadzenia zwierząt oraz miejsca 
odpoczynku lub przeładunku zwierząt. W planach kontroli Inspektoratu jako podmiot przyjęto posiadacza weterynaryjnego 
numeru identyfikacyjnego (jeden podmiot mógł mieć kilka takich numerów, odrębnie dla miejsc prowadzenia działalności i jej 
rodzajów). 
16 W odniesieniu do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w danym roku. 
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• W I półroczu 2016 r.: 
− osiem kontroli (w tym sześć okresowych) w pięciu podmiotach (100%)  

w zakresie dobrostanu zwierząt w rzeźni, 
− 15 kontroli (11) w pięciu podmiotach (27,8%) – transport zwierząt, 
− sześć okresowych kontroli w sześciu podmiotach (33,3%) - obrót 

zwierzętami, 
− jedną okresową kontrolę w podmiocie (50%) w zakresie organizowania 

targów, wystaw, pokazów lub  konkursów zwierząt. 

We wszystkich latach objętych kontrolą liczba kontroli zaplanowanych przez PLW 
była zgodna z obowiązującymi przepisami17. 

(dowód: akta kontroli str. 77-109) 

W badanym okresie PLW przeprowadził wszystkie kontrole okresowe przewidziane 
w planach kontroli, obejmujące m.in. zagadnienia dotyczące dobrostanu zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 110-126) 

1.6. W 2014 r. PLW otrzymał od GLW dwa zlecenia przeprowadzenia kontroli 
transportu drobiu i uboju drobiu w zakładzie drobiarskim. Pierwsze zlecenie 
dotyczyło wyjaśnienia nieprawidłowości w zakresie kondycji oraz wysokiej 
śmiertelności ptaków podczas transportu do ubojni oraz zebrania dla holenderskich 
służb weterynaryjnych informacji dotyczących kondycji ptaków z pięciu wskazanych 
przez GLW transportów. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez PLW 
oraz kontroli zleconej przez PLW urzędowemu lekarzowi weterynarii sprawującemu 
nadzór nad dobrostanem zwierząt w ww. zakładzie drobiarskim ustalono, 
że przyczyną padania ptaków w trakcie transportu była ich słaba lub bardzo słaba 
kondycja fizyczna. 
W ramach realizacji drugiego zlecenia, dotyczącego weryfikacji wyposażenia 
pojazdów ww. zakładu w urządzenia zapewniające ptakom dostęp do paszy i wody 
oraz kontroli w rzeźni ptaków ze wskazanych przez GLW czterech transportów 
z Holandii, PLW przeprowadził jedną kontrolę, a przeprowadzenie drugiej zleciła 
ww. urzędowemu lekarzowi weterynarii. Ustalono m.in., że wszystkie kontrolowane 
pojazdy były wyposażone w wymagane przepisami urządzenia do karmienia 
i pojenia przewożonych ptaków, a zakład spełniał wymagania do prowadzenia 
handlu. PLW zalecił skrócenie czasu oczekiwania drobiu na ubój, od momentu 
wyjazdu transportu do momentu skierowania drobiu do uboju. O wynikach kontroli 
PLW poinformował GLW i WLW w Olsztynie. 

(dowód: akta kontroli str.127-128 ) 

1.7. W latach 2014 - 2016 r. (I półrocze) PLW ujawnił osiem nieprawidłowości  
w trakcie pięciu przeprowadzonych kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, 
w tym: 

− siedem nieprawidłowości w trzech ubojniach drobiu i rzeźniach, które 
dotyczyły głównie braku instrukcji konserwacji i kontrolowania urządzenia do 
ogłuszania  
w języku polskim (posiadano instrukcję w języku niemieckim), braku 
odpowiednich kwalifikacji osoby dokonującej uboju, niedokonywania 
konserwacji i kontroli urządzenia do ogłuszania zgodnie z instrukcją 
producenta przez osoby do tego przeszkolone oraz przedłużonego 
oczekiwania na ubój, 

− jedną nieprawidłowość w przypadku podmiotu prowadzącego działalność  
w zakresie przewozu zwierząt, polegającą na wzroście wskaźnika upadków 
podczas transportu drobiu. 

                                                      
17 Instrukcje: GIWz.420/AW-62/11 z dnia 7 października 2014 r. i GIWz.420-31/13 z dnia 28 marca 2013 r. 
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W przypadku wszystkich ww. kontroli sporządzono protokoły kontroli spełniające 
wymogi określone w art. 19d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej18 i wydano zalecenia pokontrolne. Wszystkie zalecenia pokontrolne 
zostały wykonane, co zostało zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez PIW 
siedmiu kontroli sprawdzających.    

 (dowód: akta kontroli str. 129-134) 

W wyniku ww. kontroli PLW nie wydawał decyzji administracyjnych dotyczących 
dobrostanu zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 146) 

1.8. W toku kontroli NIK, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli19, kontroler NIK przeprowadził oględziny czynności 
kontrolnych wykonywanych przez pracowników PIW w dniu 13 grudnia 2016 r. 
przy załadunku zwierząt oraz w dniu 15 grudnia 2016 r. w ubojni drobiu w trakcie 
rozładunku i uboju zwierząt. W obydwu przypadkach pracownicy PIW przeprowadzili 
czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami, dokumentując je wymaganymi 
listami SPIWET. Przeprowadzone przez pracowników PIW kontrole nie ujawniły 
nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 135-144) 

1.9. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki odwołań od decyzji wydanych 
przez PLW w zakresie transportu i uboju zwierząt oraz przypadki wniesienia 
w takich sprawach skarg do sądu administracyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 147) 

1.10. W latach 2014-2016 (I półrocze) PLW skierował jedno zawiadomienie 
do Komendy Powiatowej Policji w Iławie w związku z nieprawidłowościami  
stwierdzonymi przez PIW w trakcie kontroli, a mianowicie transportu krowy 
przed upływem tygodnia od daty porodu i braku informacji dotyczących wszystkich 
podawanych środków leczniczych w łańcuchu żywieniowym. Zawiadomienie 
dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 77 pkt 3 i 5 uozz oraz art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt20. Policja przekazała 
zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Iławie, która wszczęła dochodzenie  
w tej sprawie, a następnie złożyła akt oskarżenia do Sądu Rejonowego. PIW 
nie posiadał informacji dotyczącej rozstrzygnięcia sądowego.    

(dowód: akta kontroli str. 148) 

1.11. Analiza danych zawartych w sprawozdaniach PIW za rok 2014 i 2015 
z nadzoru weterynaryjnego RRW-3 (dział 1D pkt 17-22 i 44-45) oraz RRW-5 
(dział 1 pkt 08a, 09a, 31a, 32a) wykazała, że liczba podmiotów wykazanych w tych 
sprawozdaniach była zgodna z liczbą podmiotów zawartych w rejestrach 
prowadzonych przez PLW. 

(dowód: akta kontroli str. 149-179) 

1.12. W latach 2014-2016 (I półrocze) PIW realizował Porozumienie, uczestnicząc  
w doraźnych kontrolach przewozu zwierząt w transporcie (po jednej kontroli  
w 2014 r. oraz w I półroczu 2016 r.).  
PLW wyjaśnił, że wzajemne przekazywanie informacji, raportów i wniosków 
wynikających z analizy problemów istotnych dla wykonywania zadań drugiej strony, 
jak i wymiana informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa w transporcie drogowym i komunikacji międzynarodowej 
prowadzona była na szczeblu GLW oraz WLW. 

(dowód: akta kontroli str. 59-62, 181) 

                                                      
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 1077. 
19 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 (zwana dalej „ustawą o NIK”). 
20 Dz. U. z 2013 r. poz. 856. 
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W okresie objętym kontrolą PIW nie przeprowadzał wspólnych kontroli  
z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Olsztynie w uzgodnionym 
wcześniej miejscu, terminie i zakresie. W myśl § 3 pkt 1 Porozumienia, 
współdziałanie to obejmuje w szczególności przeprowadzanie wspólnych kontroli  
w uzgodnionym wcześniej miejscu, terminie i zakresie, zgodnie z planem kontroli, 
jak również prowadzenie wspólnych kontroli wyrywkowych.  
PLW wyjaśnił, że w poprzednich latach kontrole takie były podejmowane jednak 
okazywały się bezskuteczne ze względu na brak pojazdów przewożących zwierzęta 
w tym czasie. 
Zdaniem NIK prowadzanie przez PIW wspólnie z ITD kontroli transportu zwierząt 
zapewni sprawne i skuteczne współdziałanie w zakresie zasad i warunków 
transportu, a w szczególności nadzoru nad przestrzeganiem przez przewoźników 
przepisów o ochronie zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 59-62, 181) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Działania organów Inspekcji Weterynaryjnej podejmowanych w związku  
z sygnałami o nieprawidłowościach. 

2.1. W latach 2014 - 2016 (I półrocze) PLW nie otrzymał petycji, skarg i wniosków 
dotyczących dobrostanu zwierząt w transporcie i uboju zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 180) 

2.2. W okresie od 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły okoliczności 
powodujące konieczność współpracy z samorządem lekarsko-weterynaryjnym 
w zakresie ochrony zwierząt w transporcie i uboju. 
PLW współpracował z organizacjami społecznymi celem których jest ochrona 
zwierząt. Współpraca dotyczyła m.in. kontroli środków transportu do długotrwałego 
przewozu drobiu. Np. na prośbę międzynarodowej fundacji „Eyes on Animals” PIW 
dokonał 14 maja 2014 r. weryfikacji, czy pojazdy z kontrolowanej przesyłki zwierząt 
zaopatrzone są w urządzenia zapewniające ptakom dostęp do wody i paszy, 
kondycja przewożonego drobiu oraz wielkość upadków podczas transportu. Podjęta 
współpraca wpłynęła na poprawę organizacji transportów drobiu do rzeźni 
oraz aktualizację procedur instrukcji systemowych zakładu. 

(dowód: akta kontroli str. 59-62) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu realizację Porozumienia w zakresie 
prowadzenia wspólnych z ITD kontroli transportu zwierząt. 

2. Dokonywanie wpisów do rejestru działalności nadzorowanej wyłącznie po 
złożeniu przez wnioskodawców wszystkich wymaganych dokumentów oraz  
w terminach wymaganych przepisami prawa. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia       grudnia 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Andrzej Sibierski 
specjalista kontroli państwowej 

 

 
 

 
  

  

  

 
 

  

 

Prawo zgłoszenia 
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