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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 Poznaniu 

Kontroler Wojciech Borówka-Jakubowski, główny specjalista kontroli państwowej, 

upoważnienie do kontroli nr LPO/130/2016 z 20 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 

Poznań  (dalej „WIW” lub „Inspektorat”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Żarnecki - Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (dalej „WWLW”), 

od 23 lutego 2016 r. Poprzednio WWLW był Lesław Szabłoński (od 2 listopada 

2009 r. do 22 lutego 2016 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 

działania Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie nadzoru 

nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich, w latach 2014-2016 (I półrocze). 

Właściwie sprawowany był nadzór WWLW w zakresie realizacji zadań powiatowych 

lekarzy weterynarii2 (dalej „PLW”), wykonywanych w związku z ochroną zwierząt 

w transporcie i uboju. WWLW przeprowadzał planowe i doraźne kontrole PLW, 

sprawdzał realizowanie zaleceń pokontrolnych, a w przypadkach istotnych 

nieprawidłowości, przeprowadzał kontrole sprawdzające. Rzetelnie sporządzano 

również sprawozdania z nadzoru weterynaryjnego i właściwie rozpatrywano skargi. 

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła natomiast nierealizowania porozumienia z 

Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, dotyczącego 

współdziałania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 

zwierząt. 

 

 

 

 

                                                      
 
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. 
2 WWLW nadzorował 31 PLW 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie 
przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt 
gospodarskich w transporcie i uboju. 

1.1. Według § 2 i 3 Statutu3, Inspektorat jest państwową jednostką budżetową 

wchodzącą w skład administracji rządowej w województwie, którego obszarem 

działania jest województwo wielkopolskie. 

Zgodnie z Regulaminem Inspektoratu4, do podstawowych zadań Zespołu 

ds. zdrowia i ochrony zwierząt należało m.in.: prowadzenie kontroli PLW w zakresie 

zwierząt wprowadzanych na rynek, przemieszczanych lub przeznaczonych do 

handlu oraz kontrolowanie przesyłek zwierząt. Natomiast do podstawowych zadań 

Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności należało m.in. koordynacja działań PLW 

w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt 

(dobrostanu zwierząt). 

 (dowód: akta kontroli str. 5-35) 

1.2. W badanym okresie Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadzał5 

kontrole PLW na podstawie rocznych planów kontroli. Kontrole te dotyczyły m.in.: 

prowadzenia podstawowej dokumentacji weterynaryjnej; nadzoru nad dobrostanem 

zwierząt w gospodarstwach; nadzoru nad obrotem zwierzętami; realizowania 

zaleceń pokontrolnych z lat poprzednich. 

W roku 2014 przeprowadzono 47 takich kontroli (34 planowanych 

i 14 doraźnych), z których 13 dotyczyło dobrostanu zwierząt. W roku 2015 

przeprowadzono 45 kontroli (33 planowe i 12 doraźnych), w tym 13 dotyczących 

dobrostanu zwierząt. W I półroczu 2016 r. przeprowadzono łącznie 22 kontrole, 

w tym sześć dotyczących dobrostanu zwierząt. 

Badaniem szczegółowym objęto 11 kontroli WWLW (34% kontroli 

dotyczących dobrostanu6). Z ustaleń tych kontroli wynika, że kontrole 

upoważnionych przedstawicieli WWLW przeprowadzane były zarówno w siedzibach 

Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (dalej „PIW”),  jak i podmiotach objętych 

nadzorem PLW, zajmujących się obrotem, pośrednictwem w obrocie lub skupem 

zwierząt. Kontrole te dotyczyły m.in. przestrzegania przepisów art. 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt7 (w zakresie dotyczącym: bicia zwierząt, 

niewłaściwego przepędzania, stosowania uprzęży, pęt, stelaży, więzów, straszenia 

i drażnienia, niewłaściwych warunków bytowania, trzymania na uwięzi). 

Z ustaleń analizowanych kontroli WWLW wynikało, że w siedmiu 

przypadkach stwierdzono niewłaściwy nadzór PLW nad kontrolowanymi 

podmiotami. Przejawiało się to następującymi nieprawidłowościami: 

                                                      
 
3 Nadanego Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 333/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
4 Ustalonego Zarządzeniem WWLW nr 16/2010 z dnia 24 września 2010 r. (obowiązujący do dnia 27 września 

2016 r., od którego to dnia rozpoczął obowiązywać Regulamin ustalony Zarządzeniem WWLW nr 24/2016 
z dnia 22 września 2016 r.) 

5 na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1482 ze zm.) 

6 W badanym okresie kontrolą objęto wszystkie nadzorowane PIW. Nie było kontroli dotyczących wyłącznie 
dobrostanu w transporcie. 

7 Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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- lekarz weterynarii nadzorujący punkt skupu nie sporządzał protokołów kontroli 

środków transportu wymaganych zapisami rozdziału 4.1. instrukcji Głównego 

Lekarza Weterynarii (dalej „GLW”) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie 

postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy zatwierdzaniu przewoźników 

oraz środków transportu (…). Stwierdzono brak urządzeń do pojenia i karmienia 

w jednym z pomieszczeń dla zwierząt oraz w izolatce, a także elementy metalowe, 

które mogły stanowić zagrożenie dla zwierząt oraz być przyczyną urazów,  

- lekarz weterynarii nie przeprowadzał udokumentowanych kontroli 

niedyskryminujących, co było niezgodne z zapisami instrukcji GLW z dnia 

27 września 2007 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy 

przeprowadzaniu niedyskryminujących kontroli przesyłek żywych zwierząt w handlu 

wewnątrzwspólnotowym w miejscu ich przeznaczenia (…). Brak było rampy 

rozładunkowej, część zwierząt pochodzących ze Słowacji nie pozostawała 

w miejscu przeznaczenia minimum przez 48 godzin, co było niezgodne z przepisami 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 

zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań8 (…), stwierdzono wystające 

elementy metalowe zagrażające zdrowiu i życiu zwierząt, 

- w kontrolowanych świadectwach zdrowia zwierząt (w obrocie krajowym) brakowało 

numeru rejestracyjnego środka transportu, błędnie wypisano poświadczenie 

zdrowotności, brakowało daty ważności dokumentu oraz pieczęci lekarza 

weterynarii wystawiającego świadectwo. 

W przypadkach kontroli, w których stwierdzano nieprawidłowości, kierowane były 

do właściwych PLW wnioski pokontrolne a WWLW egzekwował od podległych PLW 

odpowiedzi o ich realizacji. Stwierdzono, że w przypadkach stwierdzenia istotnych 

nieprawidłowości, przeprowadzane były kontrole sprawdzające. 

  (dowód: akta kontroli str. 41-113) 

1.3. W badanym okresie Zespół ds. bezpieczeństwa żywności przeprowadzał9 

kontrole PLW (na podstawie rocznych planów), obejmujące swym zakresem m.in.: 

nadzór nad podmiotami zajmującymi się produkcją mięsa (drobiowego, wołowego, 

wieprzowego, dziczyzny); spełnianie specyficznych warunków weterynaryjnych 

na rynki Izraela, Stanów Zjednoczonych i krajów trzecich; prowadzone 

postępowania administracyjne; nadzór w zakresie dobrostanu w rzeźniach oraz 

w zakresie raportowania dotyczącego przeprowadzonych kontroli – Rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt 

podczas ich uśmiercania10. 

W roku 2014 przeprowadzono łącznie 135 kontroli (68 planowych 

i 67 doraźnych11), z czego 36 dotyczyło m.in. dobrostanu zwierząt. W roku 2015 

przeprowadzono 104 kontrole (74 planowych i 30 doraźnych), w tym 29 w zakresie 

                                                      
 
8 oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 

z 5 stycznia 2005 r., str. 1). 
9 Na podstawie: ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077 ze zm., dalej „ustawa 
o Inspekcji Weterynaryjnej”), rozporządzenia (WE) 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 zwierząt 
(Dz. Urz. UE L 165 z 30 kwietnia 2004 r., str. 1, ze zm.).  

10 Dz. Urz. UE L 303 z 18 listopada 2009 r., str. 1.  
11 sprawdzających lub na wniosek GLW 
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dobrostanu zwierząt. W I półroczu 2016 roku przeprowadzono 58 kontroli planowych 

i doraźnych, z czego 13 dotyczyło dobrostanu zwierząt. W badanym okresie nie było 

kontroli dotyczących wyłącznie dobrostanu zwierząt w trakcie uboju12. 

Badaniem szczegółowym objęto 22 kontrole WWLW w zakresie 

dotyczącym przestrzegania przez PLW przepisów o ochronie zwierząt w uboju (28% 

przeprowadzonych kontroli dotyczących dobrostanu13). Z ustaleń tych kontroli 

wynika, że kontrole upoważnionych przedstawicieli WWLW przeprowadzane były 

zarówno w siedzibach PIW jak i u podmiotów (producentów mięsa) objętych 

nadzorem PLW. Kontrole te dotyczyły m.in. następujących zagadnień: stanu hali 

ubojowej (sprawność urządzeń do ogłuszania), uprawnień osób 

przeprowadzających ubój, rejestru i obowiązków pracownika odpowiedzialnego 

za dobrostan zwierząt, sprawdzenia dzienników badania przed ubojowego, sposobu 

oszałamiania (kontrola sprzętu, sposób przyłożenia urządzenia).  

Z ustaleń analizowanych 11 kontroli WWLW wynikało, że w siedmiu z nich 

stwierdzono niewłaściwy nadzór PLW nad producentami mięsa. Nieprawidłowości 

w badanym zakresie dotyczyły braku procedur zakładowych dotyczących działań 

podejmowanych przy poprawie dobrostanu zwierząt. Do kontrolowanego PLW 

skierowano wystąpienie z wnioskiem dotyczącym weryfikacji tych procedur – 

wniosek został zrealizowany. 

  (dowód: akta kontroli str. 114-254) 

1.4. W dniu 4 sierpnia 2014 r. GLW zwrócił się do wojewódzkich lekarzy weterynarii 

z poleceniem przeprowadzenia kontroli we wszystkich rzeźniach bydła o niedużej 

zdolności ubojowej (do 200 sztuk na tydzień). W przedmiotowym piśmie GLW 

polecił, aby zakres rzeczowy tych kontroli obejmował m.in.: przyjęcie do rzeźni (stan 

dokumentacji, dobrostan w transporcie), halę ubojową (sprawność urządzeń 

do ogłuszania). Pismem z 8 września 2014 r. GLW przedłużył czas realizacji 

powyższego polecenia do końca grudnia 2014 r. a wyników kontroli sprawdzających 

do końca marca 2015 r. Łącznie w badanym okresie WWLW przeprowadził 

20 kontroli PLW w wyżej wymienionym zakresie. 

W dniu 15 grudnia 2015 r. GLW polecił sprawdzenie zakładów mięsnych 

produkujących wyroby na rynek kanadyjski w zakresie uwag zgłoszonych przez 

audyt tego kraju dotyczący systemu HACCP i SSOP. Uwagi tego audytu w stosunku 

do Polski dotyczyły m.in.: nieprawidłowego sposobu dokumentowania czynności 

monitorowania CCP14 oraz braku pisemnych procedur działań weryfikacyjnych. 

W wykazie zakładów mięsnych zatwierdzonych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

853/200415, widniał tylko Polski Koncern Mięsny D. Badaniem kontrolnym objęto 

powyższą kontrolę WWLW.  

Z ustaleń analizowanych 11 kontroli WWLW wynikało, że w dziesięciu 

przypadkach stwierdzono niewłaściwy nadzór PLW nad producentami mięsa, 

u których  wykazano w szczególności: 

                                                      
 
12 w 2014  kontrolami objęto 18 podległych PIW a w 2015 r. - 14 
13 w tym 11 kontroli przeprowadzonych na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, opisanych w dalszej części 

wystąpienia  
14 CCP – krytyczny punkt kontroli  
15 z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 

pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., str. 55, ze zm.). 
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- brak wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt i osoby 

zastępującej pracownika do oszałamiania zwierząt w czasie uboju, niezgodność 

planu technologicznego ze stanem faktycznym, niewłaściwą rejestrację środków 

transportu do przewozu żywca, 

- przechowywanie w chłodni poubojowej półtusz zwierząt poddanych ubojowi, 

bez znaku jakości zdrowotnej z widocznymi zmianami w okolicy zadu, wskazującymi 

na niezachowanie dobrostanu w trakcie uboju (możliwe bicie), 

- nieprawidłową konstrukcję klatki ubojowej, 

- niewłaściwy zakres kompetencji pracownika odpowiedzialnego za dobrostan 

zwierząt,  

- dokonywanie uboju bydła bez powiadomienia urzędowego lekarza weterynarii,  

niezgodność planu technologicznego ze stanem faktycznym, niewyznaczenie 

pracownika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt, a także brak dokumentu 

potwierdzającego konserwację urządzeń do oszałamiania zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 114-254) 

1.5. Zespół ds. finansowo-księgowych przeprowadzał kontrole podległych PIW 

na podstawie rocznych planów kontroli, m.in. w zakresie sprawdzenia ewidencji 

naliczania i wypłaty wynagrodzeń dla osób wyznaczonych przez PIW na podstawie 

art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. W 2014 r. przeprowadzono cztery 

kontrole (spośród dziewięciu zaplanowanych), natomiast w 2015 r. - sześć (spośród 

ośmiu planowanych). W I półroczu 2016 r. przeprowadzono cztery takie kontrole.  

Ponadto przeprowadzano kontrole doraźne (trzy w 2015 r. i jedną w 2016 r.).  

W ramach sprawdzenia ewidencji naliczania i wypłat wynagrodzeń 

dla osób wyznaczonych przez PLW weryfikowane były umowy, rachunki wraz 

z załącznikami, listy płac, kartoteki wynagrodzeń oraz wyciągi bankowe dotyczące 

wykonywanych czynności, o których mowa w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy 

o Inspekcji Weterynaryjnej. Wyrywkowo weryfikowane były stawki wynagrodzeń 

przedstawione na rachunkach ze stawkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości 

wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby 

wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii16. W związku ze skargą 

(z listopada 2015 r.), przeprowadzona została doraźna kontrola dotycząca badania 

mięsa dzików i trzody chlewnej w kierunku włośni w PIW w Pile. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieterminowego wpłacania przez 

lekarzy weterynarii pobranych środków na rachunek PIW w Pile a także pobierania 

opłat z tytułu wynagrodzeń lekarzy wyznaczonych do badań, niezgodnie 

z przywołanym rozporządzeniem.  

(dowód: akta kontroli str. 369-383) 
1.6. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt, na podstawie sprawozdań podległych 

PIW, sporządzał i przekazywał do GLW sprawozdania „z realizacji zadań w zakresie 

nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej” 

(formularze RRW-3). Na koniec 2014 r. wykazano w nim m.in. 557 podmiotów 

zajmujących się obrotem zwierzętami, pośrednictwem w obrocie i skupem. 

                                                      
 
16 Dz. U. 2013 poz. 424 
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Miejsc gromadzenia zwierząt było 25; targów, wystaw i konkursów - 47 a miejsc 

odpoczynku - dwa. W 2015 r. powyższe liczby wynosiły odpowiednio: 569, 22, 52, 2.  

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności na podstawie sprawozdań 

podległych PIW, sporządzał i przekazywał do GLW sprawozdania „z działalności  

i stanu sanitarnego obiektów w których produkowane są produkty pochodzenia 

zwierzęcego” (formularze RRW-5). Na koniec 2014 r. wykazano w nim m.in. 

101 zakładów zatwierdzonych na rynek unijny, prowadzących ubój zwierząt 

gospodarskich kopytnych i 32 zakłady prowadzące ubój drobiu i zajęczaków. 

Wykazano również jeden zakład zatwierdzony na rynek krajowy, prowadzący ubój 

zwierząt gospodarskich kopytnych. W 2015 r. zmniejszeniu o jeden zakład uległa 

jedynie liczba zakładów zatwierdzonych na rynek unijny. 

Analiza sprawozdań RRW-3 i RRW-5 za lata 2014-2015 przekazanych 

przez Inspektorat do GLW wykazała, że dane dotyczące liczby zakładów były 

zgodne z danymi z tych sprawozdań z 31 nadzorowanych PLW. 

 

(dowód: akta kontroli str. 255-322) 
1.7. Kontrolujący zwrócił się do czterech stowarzyszeń ochrony zwierząt17, których 

celem działania jest ochrona zwierząt, o udzielenie informacji dotyczących 

dobrostanu zwierząt18. Do czasu zakończenia kontroli udzielono jednej 

odpowiedzi19. 

(dowód: akta kontroli str. 36-40) 

1.8. W dniu 18 sierpnia 2004 r. pomiędzy GLW a Głównym Inspektorem Transportu 

Drogowego zostało podpisane porozumienie o współdziałaniu20, mające na celu 

sprawowanie nadzoru w zakresie zasad i warunków transportu, a w szczególności 

nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Współdziałanie 

powyższe na szczeblu terenowym realizowane miało być pomiędzy wojewódzkimi 

lekarzami weterynarii a wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego. 

W dniu 31 sierpnia 2004 r. pomiędzy WWLW a Wielkopolskim 

Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego (dalej „WWITD”) zostało zawarte 

porozumienie w sprawie współpracy polegającej m.in. na przeprowadzaniu 

wspólnych kontroli oraz nadzoru w zakresie zasad i warunków transportu zwierząt 

(w szczególności nad przestrzeganiem przepisów o ich ochronie).  

Zgodnie z tym porozumieniem współdziałanie winno obejmować: przeprowadzanie 

wspólnych kontroli w uzgodnionym wcześniej miejscu, terminie i w zakresie 

ujawniania i zwalczania przewozów zwierząt bez wymaganych uprawnień 

                                                      
 
17 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f. ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1096  oraz z 2016 r. poz. 677, dalej „ustawa o NIK”). Organizacje te wytypowane zostały przez WWLW 
(Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Straż Ochrony Zwierząt, Pogotowie dla Zwierząt, Fundacja Ochrony 
Zwierząt). 

18 Pytania dotyczyły tego, czy organizacja pozyskiwała w latach 2014-2016 informacje o nieprawidłowościach 
w dobrostanie zwierząt w transporcie i uboju, czy organizacja, w ramach swojej działalności statutowej, 
kierowała do organów inspekcji weterynaryjnej i inspekcji transportu drogowego skargi, wnioski, petycje lub 
informacje związane z nieprawidłowościami w transporcie i uboju zwierząt gospodarskich, czy organizacja, 
w ramach swojej działalności statutowej, współdziałała z organami inspekcji weterynaryjnej i inspekcji transportu 
drogowego lub innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w wykonywaniu nadzoru, ujawnianiu oraz 
ściganiu przestępstw i wykroczeń dotyczących transportu i uboju zwierząt. 
19 brak działań w badanym zakresie. 
20 Porozumienie to utraciło moc wraz z wejściem w życie porozumienia pomiędzy tymi organami z dnia 

16 października 2007 r. 
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i w warunkach sprzecznych z przepisami prawa, wzajemne przekazywanie 

informacji, wymianę informacji i doświadczeń, przekazywanie WWLW przez WWITD 

rocznych informacji z kontroli środków transportu przeznaczonych do przewozu 

zwierząt, organizowanie spotkań szkoleniowo-organizacyjnych. 

W 2016 r. podejmowano w przywołanym wyżej zakresie działania 

dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF). 

(dowód: akta kontroli str. 384-434) 

 

WWLW nie realizował porozumienia z WWITD z 31 sierpnia 2004 r., co najmniej 

w zakresie postanowień ujętych w jego § 3 lit. b, c oraz § 5, tj. nie przekazywał 

wniosków wynikających z analizy problemów istotnych dla wykonywania zadań 

WWITD oraz doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa 

w transporcie drogowym i komunikacji międzynarodowej, a nadto nie przeprowadzał 

analiz funkcjonowania porozumienia na posiedzeniach odbywanych co najmniej raz 

w roku, w uzgodnionym z WWITD terminie. 

Ze złożonych wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii ds. Zdrowia 

i Ochrony Zwierząt wynika, że organem posiadającym uprawnienia 

do przeprowadzania kontroli podmiotów nadzorowanych (w tym przewoźników 

zwierząt, targowisk, miejsc skupu, odpoczynku i miejsc gromadzenia zwierząt) jest 

powiatowy lekarz weterynarii. Do zadań wojewódzkich lekarzy weterynarii nie należy 

przeprowadzanie kontroli powyższych podmiotów. W związku z tym zapisy 

porozumienia należy odnieść do powiatowych lekarzy weterynarii. Wskazała, 

że WWLW oraz Główny Inspektorat Weterynarii na swoich stronach internetowych 

publikują informacje oraz sprawozdania z działalności dotyczące m.in. kontroli 

prowadzonych przez powiatowe inspektoraty weterynarii w tym: kontroli środków 

transportu, sprawozdań rocznych z zakresu działalności, aktualizowanych 

comiesięcznie rejestrów podmiotów nadzorowanych w tym przewoźników, środków 

transportu. Informacje te są dostępne przez cały czas, dla wszystkich, w tym 

przedstawicieli WWITD. Z kolei realizacja § 4 porozumienia następuje zgodnie 

z zapisem „w zależności od potrzeb” obydwu instytucji. Dodał również, 

że w badanym okresie 2014-2016 nie było potrzeb prowadzenia na poziomie 

wojewódzkim wspólnych przedsięwzięć dotyczących wyłącznie dobrostanu zwierząt 

w zakresie objętym porozumieniem.  

(dowód: akta kontroli str. 386-387, 411) 

 

NIK wskazuje, że samo publikowanie na stronach internetowych informacji 

i sprawozdań z działalności nie wypełnia ww. przytoczonych postanowień 

przedmiotowego porozumienia. Zasadne byłoby również dostosowanie treści tego 

liczącego ponad 12 lat dokumentu, do aktualnych wymogów współpracy pomiędzy 

WWLW i WWITD. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 

działalność WWLW w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt 

gospodarskich w transporcie i uboju. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Działania WWLW podejmowane w związku 
z informacjami o nieprawidłowościach. 

2.1. W badanym okresie do WWLW wpłynęło łącznie 20 skarg (po siedem w roku 

2014 i 2015 oraz sześć w I półroczu 2016 r.). Nie były zgłaszane petycje.  Żadna 

z tych skarg nie dotyczyła bezpośrednio dobrostanu zwierząt w transporcie i uboju. 

Badania kontrole wykazały, że skargi zostały rozpatrzone rzetelnie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego21 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków22. 

Za wyjątkiem dwóch przypadków skargi zostały załatwione nie później niż wciągu 

miesiąca, tj. w terminie o którym mowa w art. 237 § 1 Kpa.   

 (dowód: akta kontroli str. 323-368) 

2.2. W badanym okresie Inspektorat nie współpracował z organizacjami 

społecznymi, których celem jest ochrona zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 435-444) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

 

WWLW, wbrew wymogom określonym w art. 237 § 4 w zw. z art. 36 § 1 i 2 Kpa, 

nie zawiadomił dwojga skarżących o przyczynach zwłoki w załatwieniu ich spraw 

i nie wskazał nowego terminu ich załatwienia, przy czym skargi E. J. z 5 sierpnia 

2015 r. oraz W.J. z 13 sierpnia 2015 r. zostały załatwione odpowiednio: 25 dni 

i 17 dni po upływie miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 237 § 1 Kpa. 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Inspektoratu 

wyjaśniła, że przyczyną zaistniałej sytuacji było dwukrotne występowanie przez 

WWLW do PLW w Czarnkowie o nadesłanie niezbędnej dokumentacji celem 

rzetelnego rozpatrzenia skarg, a stron nie poinformowano o przedłużeniu 

postępowania z powodu przeoczenia związanego ze znaczną ilością prowadzonych 

w tym okresie spraw. 

(dowód: akta kontroli str. 326, 368) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania WWLW podejmowane 

w związku z informacjami o nieprawidłowościach. Stwierdzona nieprawidłowość 

w funkcjonowaniu Inspektoratu nie miała istotnego wpływu na ocenę 

skontrolowanego obszaru. 

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 podjęcie 

działań w celu zapewnienia:  

                                                      
 
21 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm., dalej „Kpa”. 
22 Dz. U. Nr 5, poz. 46 
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1) każdorazowego informowania skarżących o przyczynach nieterminowego 

załatwiania skarg, 

2) pełnego realizowania postanowień porozumień zawieranych z WWiTD. 

 

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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Poznań, dnia      grudnia 2016 r. 

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 
Wojciech Borówka-Jakubowski 

główny specjalista k. p. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
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wykorzystania uwag 
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