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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 

Kontroler Krzysztof Szliszka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LOL/97/2016 
z dnia 28.10.2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Sienkiewicza 13 
(zwany dalej „PIW”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Adam Maciej Ziomdro, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie (zwany dalej 
„PLW”) od 28.06.2016 r. Wcześniej stanowisko PLW zajmował Andrzej Jankowski 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

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 bowiem, 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. W wyniku 
przeprowadzonych wszystkich zaplanowanych kontroli przedsiębiorców, 
wyegzekwowano realizację wniosków pokontrolnych w celu usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

Ujawnione w toku kontroli NIK nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

- nieprzeprowadzania z wymaganą częstotliwością kontroli wszystkich miejsc 
odpoczynku zlokalizowanych na terenie powiatu, 

- nieprzeprowadzania wspólnych kontroli z Inspekcją Transportu Drogowego 
w uzgodnionym wcześniej miejscu, terminie i zakresie, 

- nieegzekwowania od podmiotów zgłaszających zamiar dokonania uboju 
zwierząt na użytek własny, zamieszczania w przekazywanych do PIW 
informacjach adresów osób mających dokonać uboju. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

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

• Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt2 (dalej: „uozz”) rejestr podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną, wg wzoru określonego 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. 
2 Dz. U. z 2014 r. poz. 530 ze zm. 
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w rozporządzeniu Ministra Wsi i Rozwoju Rolnictwa z dnia 24 stycznia 2012 r. 
w sprawie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną3, 
w którym ewidencjonował 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: 22, 23 i 24), 

− obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach 
działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności 
gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt 
(odpowiednio: 8, 8 i 8), 

− prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub 
przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt 
akwakultury (jedno miejsce w ww. okresie), 

− prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt (jedno miejsce w ww. okresie), 

− organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt 
(odpowiednio w ww. okresach: 5, 6 i 7), 

• Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 
pochodzenia zwierzęcego4 (dalej „uppz”), 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 
zwierzęcego5, tj.:  

− rzeźnie oraz zakłady zintegrowane prowadzące ubój zwierząt kopytnych 
udomowionych (po dwa podmioty w ww. okresach), 

− ubojnie drobiu i zajęczaków (odpowiednio: 5, 4 i 4), 

• 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 zwierząt6, tj.: 

− rzeźnie oraz zakłady zintegrowane prowadzące ubój zwierząt kopytnych 
udomowionych (po dwa w ww. okresach), 

− ubojnie drobiu i zajęczaków (5, 4 i 4). 
 

Ww. rejestry oraz wykazy były kompletne i na bieżąco uaktualniane. W okresie 
2014-2016 r. (I półrocze) osiem podmiotów zostało wykreślonych z rejestrów 
i wykazów prowadzonych przez PLW, w tym siedem na wniosek podmiotów 
w związku z zakończeniem prowadzenia działalności, a jeden w związku 
z wygaśnięciem decyzji wydanej na czas określony. 
 

Analiza akt dotyczących 20 wybranych losowo podmiotów zaewidencjonowanych 
w ww. rejestrach i wykazach (w tym dziewięciu zarejestrowanych w okresie 2014 r. -
I półrocze 2016 r.) wykazała, że w 13 przypadkach zarejestrowanie podmiotów 
zostało poprzedzone przeprowadzeniem przez PIW kontroli, o której mowa w  art. 5 
ust. 4 uozz lub art. 31 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia nr 882/2004 (w siedmiu 
przypadkach brak było obowiązku przeprowadzenia takiej kontroli – dotyczyło to 

                                                      
3 Dz. U. z 2012 r. poz. 128. 
4 Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 ze zm. 
5 Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, s. 55. 
6 Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, s. 1. 
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podmiotów zajmujących się organizowaniem targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów zwierząt). We wszystkich 20 przypadkach zostały zachowane procedury 
obowiązujące PLW podczas zatwierdzania, rejestracji i wykreślaniu danego zakładu.  

(dowód: akta kontroli str. 5-25) 

1.2. PLW przekazał GLW informacje dotyczące zmian stanu faktycznego lub 
prawnego podmiotów ujętych w ww. rejestrach i wykazach. Porównanie danych 
zmieszczonych na stronie internetowej GLW (wg stanu na 05.11.2016 r.) odnośnie 
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. 26) 
 

1.3. W okresie objętym kontrolą PLW nie ujawnił przypadków prowadzenia 
działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-e uozz i rzeźni 
zwierząt, bez zgłoszenia jej prowadzenia, nie uzyskania decyzji zatwierdzenia 
zakładu lub braku wpisu do rejestru zakładów (w sytuacji, gdy decyzja zatwierdzenia 
nie była wymagana). Nie ujawnił również funkcjonowania zakładów po cofnięciu 
zatwierdzenia lub zawieszenia zatwierdzenia w drodze decyzji, bądź wydaniu 
decyzji zakazującej prowadzenie określonego rodzaju działalności nadzorowanej 
i skreśleniu podmiotu z rejestru. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 
 

1.4. W badanym okresie do PIW wpłynęło łącznie 277 informacji o zamiarze 
przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne, w tym: 141 w 2014 r., 85 
w 2015 r. i 51 w I półroczu 2016 r. Informacje te zawierały dane dotyczące miejsca  
i terminu uboju oraz imię i nazwisko osoby dokonującej uboju. 

(dowód: akta kontroli str. 28) 
 

W 36 przypadkach (13,0%) PLW nie wyegzekwował od zgłaszających zamiar 
prowadzenia uboju zwierząt na własne potrzeby wskazania w informacjach adresów 
osób mających dokonać ubojów. Podanie m.in. takich danych było wymagane 
postanowieniami § 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 własny7. 

Zastępca PLW wyjaśniła, że w ww. przypadkach nie wyegzekwowano i nie 
uwzględniono w prowadzonym rejestrze ww. adresów, ponieważ:  

- właściciel trzody zgłaszający ubój nie znał adresu osoby dokonującej uboju, 
deklarując przy tym telefonicznie podanie tych danych w późniejszym terminie, 
co nie zostało wykonane; inspektor przyjmujący zgłoszenie wychodził 
z założenia, że najbardziej istotne są dane zgłaszającego i nie egzekwował 
tego obowiązku dość starannie, 

                                                      
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 885. 
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- pracownik przyjmujący zgłoszenie przez pośpiech i niedopatrzenie nie dopytał 
dokładnie o dane osoby uprawnionej do prowadzenia uboju. 

(dowód: akta kontroli str. 28-32) 

W latach 2014-2016 (I półrocze) PLW nie przeprowadzał kontroli uboju zwierząt na 
własny użytek oraz nie weryfikował kwalifikacji osób dokonujących uboju. 

Zastępca PLW wyjaśniła, że: „…kontroli tych nie wykonano z uwagi na brak 
odniesienia w obowiązujących przepisach do sposobu ich wykonania jak też 
procedur określających tryb takich kontroli. W szczególności należy zwrócić uwagę 
na zapisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia MRiRW z dnia 9 czerwca 
2004 roku w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz 
warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt zawarte w § 3 ust 2 które stanowią, 
że kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju są dokumentem 
przechowywanym w ubojni.” 

(dowód: akta kontroli str. 33-36) 

W okresie objętym kontrolą do PIW wpłynęło 31 informacji z Agencji Rozwoju 
i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Ostródzie o liczbie zwierząt ubitych 
w gospodarstwach na potrzeby własne. Wg tych informacji, w ww. okresie dokonano 
uboju 240 zwierząt na potrzeby własne. Ze zgłoszeń, które wpłynęły do PIW 
wynikało, że planowano ubój 339 zwierząt na potrzeby własne. W związku 
z występującymi dysproporcjami, PIW wszczynał postępowania skutkujące m.in. 
wydaniem 29 decyzji administracyjnych, w wyniku których zgłaszający ubój zostali 
ukarani karami w łącznej kwocie 3.300 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 37-39) 

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 ujęto bowiem: 
• W 2014 r.: 

- 5 kontroli (22,7% zarejestrowanych podmiotów) w zakresie transportu 
zwierząt (wszystkie kontrole w tym zakresie zostały wykonane), 

- 6 kontroli (85,7%) rzeźni i ubojni drobiu (wszystkie zostały wykonane), 
- jedną kontrolę (100%) miejsca gromadzenia zwierząt (dwukrotnie objęte 

kontrolą), 
- jedną kontrolę (100%) miejsca odpoczynku zwierząt (kontrola została 

wykonana). 

• W 2015 r.: 
- 5 kontroli (21,7% podmiotów) w zakresie transportu zwierząt (wykonano 

wszystkie zaplanowane kontrole), 
- 7 kontroli (100%) rzeźni i ubojni drobiu (plan zrealizowano w całości), 
- jedną kontrolę (100%) miejsca gromadzenia zwierząt (objęto dwukrotnie 

kontrolą), 
- jedną kontrolę (100%) miejsca odpoczynku zwierząt (kontrola została 

wykonana). 
• W I półroczu 2016 r.: 

- 2 kontrole (8,3% podmiotów) w zakresie transportu zwierząt (wszystkie 
kontrole zostały wykonane), 

- 5 kontroli (83,3%) rzeźni i ubojni drobiu (wszystkie zostały wykonane), 
- jedną kontrolę (100%) miejsca odpoczynku zwierząt (miejsce zostało 

dwukrotnie skontrolowane).  
Kontrolę miejsca gromadzenia zwierząt zaplanowano na III kw. 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 40) 
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W planach kontroli PIW na 2014 r. i 2015 r. ujęto, a następnie przeprowadzono 
w danym roku tylko jedną kontrolę miejsc odpoczynku zwierząt, podczas gdy 
w rozdziale 4 pkt 5 Instrukcji GLW Nr GIWpr-02010-7/2014 z 25 czerwca 2014 r. 
ustalono, że PLW przeprowadza kontrole wszystkich miejsc odpoczynku 
zlokalizowanych na terenie powiatu, co najmniej dwa razy w roku, zgodnie z art. 3 
ust. 3 lit d rozporządzenia Rady Nr 1255/97, ustalającego kryteria Wspólnoty dla 
punktów kontroli oraz zmieniającego plan trasy określony w załączniku do dyrektywy 
91/628/EWG.  
W złożonym wyjaśnieniu Zastępca PLW poinformowała, że w planach kontroli 
dotyczących miejsca odpoczynku omyłkowo nie uwzględniono dwóch kontroli 
w ciągu roku. W związku z brakiem działalności w 2014 i 2015 r. (brak zwierząt 
odpoczywających) nie zorientowano się w pomyłce. 

(dowód: akta kontroli str. 40-42) 

1.7. W okresie objętym kontrolą PLW nie otrzymał od GLW lub Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii („WLW”) zlecenia przeprowadzenia kontroli doraźnej. Nie 
realizował również kontroli w związku z rozpatrzeniem skarg i wniosków (do PIW nie 
wpłynęły skarg lub wnioski dotyczące dobrostanu zwierząt w transporcie i w trakcie 
uboju). 

(dowód: akta kontroli str. 43, 142) 

1.8. W latach 2014-2016 r. (I półrocze ) PIW ujawnił 82 nieprawidłowości w trakcie 
33 przeprowadzonych kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, w tym: 

• 45 nieprawidłowości w 14 ubojniach drobiu i rzeźni, które dotyczyły głównie nie 
opracowania standardowych procedur operacyjnych lub nie zamieszczenia  
w nich wszystkich wymaganych elementów, nie konserwowania urządzeń do 
ogłuszania zwierząt, ogłuszania zwierząt niezgodnie z obowiązującymi 
procedurami, braku rezerwowych urządzeń w miejscu ogłuszania zwierząt oraz 
braku kwalifikacji osób dokonujących uboju zwierząt. 

• 37 nieprawidłowości w 19 podmiotach prowadzących działalność w zakresie 
przewozu zwierząt, dotyczące głównie braku lub nieprawidłowo prowadzonej 
ewidencji przewożonych zwierząt, użycia niewłaściwego środka 
dezynfekującego oraz złego stanu sanitarnego oraz technicznego pojazdów 
przewożących zwierzęta. 

W przypadku wszystkich ww. kontroli sporządzono protokoły kontroli, spełniające 
wymogi określone w art. 19d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej8 i wydano zalecenia pokontrolne. W czterech przypadkach sprawy 
zostały przekazane do właściwych terytorialnie PLW. Wszystkie zalecenia 
pokontrolne zostały wykonane, co zostało zweryfikowane poprzez przeprowadzenie 
przez PIW 19 kontroli sprawdzających, w trakcie trzech kontroli z innego zakresu 
oraz w siedmiu przypadkach na podstawie dokumentacji dostarczonej przez 
przewoźników do PIW.    

 (dowód: akta kontroli str. 44-69) 

W wyniku ww. kontroli PLW wydał trzy decyzje administracyjne dotyczące 
dobrostanu zwierząt. Żadna z tych decyzji nie została skierowana na drogę 
odwołania do WLW. 

(dowód: akta kontroli str. 70) 
W toku kontroli NIK, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli9, kontroler NIK przeprowadził oględziny czynności 
kontrolnych wykonywanych przez pracowników PIW w dniu 15.11.2016 r. przy 

                                                      
8 Dz. U. z 2016 r. poz. 1077. 
9 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 (zwana dalej „ustawą o NIK). 
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załadunku zwierząt oraz w dniu 18.11.2016 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. Przeprowadzona przez pracowników PIW kontrole nie ujawniły 
nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 71-110) 

1.9. W okresie 2014-2016 r. (I półrocze) PLW nie kierował do organów ścigania 
zawiadomień obejmujących nieprawidłowości w transporcie i uboju zwierząt 
gospodarskich w związku z faktem, że nie ujawnił takich nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 111) 

1.10. 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. 5-21, 112-153) 

1.11. W latach 2014-2016 (I półrocze) PIW realizował Porozumienie 
o współdziałaniu i współpracy organów Inspekcji Transportu Drogowego i organów 
Inspekcji Weterynaryjnej10, uczestnicząc w kontrolach przewozu zwierząt 
w transporcie (w 2014 r. - dwie kontrole, 2015 r. - jedna).  

PLW wyjaśnił, że WLW organizuje szkolenia prowadzone przez Inspektorów ITD, na 
których wiedzę zdobywają pracownicy powiatowych inspektoratów weterynarii. 
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 Głównego 
Lekarza Weterynarii oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.  

(dowód: akta kontroli str. (154-156) 

W okresie objętym kontrolą PIW nie przeprowadzał wspólnych kontroli z Inspekcją 
Transportu Drogowego w uzgodnionym wcześniej miejscu, terminie i zakresie. 
W myśl paragrafu 3 pkt 1 Porozumienia z 16 października 2007 r. 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. Zastępca PLW wyjaśniła, że 
wspólne kontrole przeprowadzane z Inspekcją Transportu Drogowego odbywały się 
doraźnie, ponieważ nie wydano uregulowań prawnych, jak i nie dokonano regulacji 
wewnętrznych w tym zakresie. Kontroli takich nie planowano, ponieważ 
doświadczenia z lat poprzednich dowodzą, że umówione kontrole nie spełniały 
swojej roli, ponieważ w uzgodnionym z ITD dniu i czasie często nie zdołano 
zatrzymać środka transportu ze zwierzętami, co powodowało bezproduktywne 
wyjazdy i stratę czasu. 

(dowód: akta kontroli str. 157,  29-32) 

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

Działania podejmowane w związku z informacjami o nieprawidłowościach 

2.1. W latach 2014-2016 (I półrocze) do PIW nie wpłynęły petycje, skargi lub wnioski 
dotyczące dobrostanu zwierząt w transporcie i w trakcie uboju zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 158) 

                                                      
10 Zawartego pomiędzy GLW i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego o współdziałaniu Inspekcji 
Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego (dalej „Porozumienie z 16 października 2007 r.”). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

2.2. PLW wyjaśnił, że w okresie 2014-2016 r. (I półrocze) współpracował 
z organizacjami społecznymi, których celem była ochrona zwierząt. W wyniku 
zgłoszeń tych organizacji przeprowadzał kontrole interwencyjne – siedem w 2014 r., 
cztery w 2015 r. i trzy w I półroczu 2016 r. Żadne zaś zgłoszenie nie dotyczyło 
transportu lub uboju zwierząt. 

W ww. okresie nie wystąpiły okoliczności uzasadniające konieczność współpracy 
z samorządem lekarsko-weterynaryjnym w zakresie ochrony zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 154-156) 

IV. Wnioski 

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

1. Egzekwowanie od podmiotów zgłaszających zamiar dokonania uboju zwierząt 
na użytek własny zamieszczania w przekazywanych zgłoszeniach wszystkich 
wymaganych informacji. 

2. Przeprowadzanie kontroli wszystkich miejsc odpoczynku zlokalizowanych na 
terenie powiatu, co najmniej dwa razy w roku, zgodnie z wymogiem określonym 
w rozdziale 4 pkt 5 Instrukcji GLW. 

3. Podjęcie działań mających na celu realizację Porozumienia z 16 października 
2007 r. w zakresie prowadzenia wspólnych kontroli z Inspekcją Transportu 
Drogowego w uzgodnionym wcześniej miejscu, terminie i zakresie. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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 

Kontroler  
 Krzysztof Szliszka 

doradca ekonomiczny 
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