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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 Rzeszowie 

 

Kontrolerzy Barbara Lew, Starszy inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr LRZ /106/2016 z dnia 
23 września 2016 r.  

[dowód: akta kontroli str. 1-2] 

 Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Skłodowskiej 8, zwany dalej 
PIW 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Roman Tomas Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) w Mielcu od 1 lipca 1999 r. 

[dowód: akta kontroli str. 3] 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w latach 2014-2016 (I półrocze) w zbadanym 
zakresie obejmującym nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich.  

PLW w okresie objętym kontrolą prowadził stały nadzór nad podmiotami ujętymi 
w rejestrach, zajmującymi się transportem i ubojem zwierząt. Po wpłynięciu wniosku 
o zatwierdzenie przeprowadzał kontrole podmiotu w celu sprawdzenia jego 
przygotowania do prowadzenia działalności, ujmował w rejestrach, przekazywał 
informacje o zmianach do Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW). PLW planował 
i przeprowadzał kontrole dotyczące dobrostanu zwierząt – zgodnie z wymaganymi 
przepisami2 – w rzeźniach i u podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
transportu i obrotu zwierzętami. Podczas przeprowadzanych kontroli dotyczących 
dobrostanu zwierząt PLW badał zagadnienia dotyczące m.in. sposobu postępowania 
ze zwierzętami podczas ich skupu, transportu, magazynowania i uboju. Oględziny 
przeprowadzone na skupie zwierząt i w rzeźni, potwierdziły, że kontrole te 
prowadzono w oparciu o obowiązujące w tym zakresie procedury, wydane przez 
Głównego Lekarza Weterynarii (GLW). PLW reagował na skargi/wnioski dotyczące 
niewłaściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, niewłaściwych warunków 
produkcji lub złej jakości surowców dostarczanych producentom żywności oraz 
związane z dobrostanem zwierząt w transporcie i podczas uboju, niezwłocznie po 
otrzymaniu informacji w tym zakresie. 
Na obniżenie oceny ogólnej kontrolowanej jednostki wpływ miały stwierdzone 
w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności:  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, 
bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
2 Instrukcja Nr GIWz.420/AW-62/11 z dn. 07.10.2011 r. Instrukcja Nr GIWz.420 - 31/13 z dn. 28.03.2013 r. 
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- brak wydania  dla 6 podmiotów decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 
5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt3 (zwanej dalej „ustawą uozz”), stwierdzających 
spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności polegającej na 
prowadzeniu zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego 
w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, 

- nieprzeprowadzanie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych 
wydanych w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi podczas kontroli w trzech 
rzeźniach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad przestrzeganiem przepisów 
o ochronie zwierząt gospodarskich w transporcie i uboju. 

1. PLW prowadził rejestry i wykazy podmiotów zgodnie z art. 11 ustawy uozz 

i rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejestru 

podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną4 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego5 

i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie rejestru zakładów 

produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek 

te produkty oraz wykazów takich zakładów6. 

Rejestry i wykazy obejmowały podmioty działające w zakresie : 

a) zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego 

w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej. W rejestrze na koniec 

2014 r. ujętych było 6 pomiotów (w tym 1 podmiot wpisany 22 kwietnia 2014 r.), na 

koniec 2015 r. ujętych było 5 podmiotów (1 podmiot wykreślono 23 marca 2015 r.), 

na koniec I półrocza 2016 r. w rejestrze ujętych było 6 podmiotów (w tym 

1 podmiot wpisany 1 marca 2016 r. )7,  

b) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności 

rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa 

w tym obrocie lub skupu zwierząt. W rejestrze na koniec 2014 r. ujętych było 19 

podmiotów, na koniec 2015 r. ujętych było 17 podmiotów (w tym 1 podmiot 

wpisano 23 lipca 2015 r., a 3 podmioty wykreślono tj.: 24 lutego 2015 r., 29 

 kwietnia 2015 r., 16 lipca 2015 r.), do końca I półrocza 2016 r. nie było żadnych 

zmian i w rejestrze pozostawało 17 podmiotów8,  

c) działalności podlegającej zgłoszeniu (w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy uozz), 

tj. organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt. W rejestrze 

wpisany był 1 podmiot i w całym kontrolowanym okresie nie było żadnych zmian. 

                                                      
3 Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm. 
4 Dz. U. z 2012 r., poz. 128 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 1314 
5 Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 ze zm.  
6 Dz. U. z 2010 r. Nr 187, poz.1258 
7 Wszyscy którzy posiadają nr 28 nadany decyzja działalność główna 28 – zarobkowy transport posiadają zezwolenie 
przewoźnika na transport do 8 godz (5) i pow. 8 godz 1 – gołębie. 
8 6 podmiotów  które posiada nr 61 nadany decyzją na obrót zwierzętami dodatkowo posiadają zezwolenie przewoźnika na 
transport do 8 godz z numerem PL +działalność główna 61) 
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d) prowadzenia rzeźni oraz zakładów zintegrowanych prowadzących ubój zwierząt 

kopytnych udomowionych oraz ubojnie zajęczaków. W rejestrze w latach 2014-

2016 r. ( I półrocze) wpisanych było 14 podmiotów.  

Na terenie powiatu mieleckiego nie występowały podmioty prowadzące stacje 
kwarantanny, miejsca odpoczynku lub przeładunku zwierząt, miejsca wymiany wody 
przy transporcie zwierząt akwakultury oraz miejsca gromadzenia zwierząt. Brak było 
również ubojni drobiu.  

Rejestry i wykazy były kompletne i na bieżąco uaktualniane i tak w latach 2014-2016 

(I półrocze) w wymienionym zakresie:  

 - do rejestrów wpisano 4 podmioty, po otrzymaniu wniosku o zatwierdzenie zakładu. 
W każdym przypadku przeprowadzono kontrolę środków transportu wnioskodawców 
lub miejsca prowadzenia działalności zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy uozz lub art. 31 
ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 882/20049. Potwierdzone to zostało protokołami 

z kontroli,  

 - z rejestrów wykreślono 4 podmioty. W 3 przypadkach powodem było złożenie 
wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji PLW tj. zakończenie działalności przez 
podmiot. W 1 przypadku w wyniku aktualizacji i weryfikacji podmiotów prowadzących 
działalność nadzorowaną, w związku z wygaśnięciem zezwolenia dla przewoźnika 
wykreślono podmiot po uzyskaniu informacji (od UM), iż podmiot zgłosił w Urzędzie 

Miejskim zaprzestanie działalności. 

PLW dla 6 podmiotów prowadzących zarobkowy transport zwierząt lub transport 
zwierząt wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej 
przeprowadził kontrole środków transportu wykorzystywanych do przewozu zwierząt, 
jednak nie wydał decyzji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 

ustawy uozz. 

W 15 zbadanych podmiotach zgłoszonych poza okresem objętym kontrolą wydano 
decyzje zatwierdzające podmioty po przeprowadzeniu kontroli środków transportu lub 
miejsca prowadzenia działalności, potwierdzającej spełnianie przez nich 
odpowiednich warunków do jej prowadzenia i zasadnie zamieszczono w rejestrach 
lub wykazach.  

[dowód: akta kontroli str. 4-270] 

2. PLW przekazywał do GLW – za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii – co miesiąc informacje zawarte w rejestrach i wykazach (o których mowa 
w pkt 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego) oraz informacje o każdej zmianie 
stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w rejestrze lub wykazie. Informacje 
dotyczące podmiotów ujętych w rejestrach PLW, były zgodne z danymi ujętymi na 
listach publikowanych na stronie internetowej GIW w tym zakresie.  

[dowód: akta kontroli str. 270-309] 

3. PLW w latach 2014-2016 (I półrocze) nie stwierdził funkcjonowania zakładu po 
wydaniu decyzji o cofnięciu zatwierdzenia lub decyzji o zawieszeniu zatwierdzenia, 
bądź wydaniu decyzji zakazującej prowadzenia określonego rodzaju działalności 
nadzorowanej i skreśleniu podmiotu z rejestru (w zakresie działalności opisanych 
w pkt 1 niniejszego wystąpienia). 

                                                      
9 Rozporządzenie 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 30.04.2004, str. 1, ze zm.).  
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PLW w wyniku anonimowej informacji otrzymanej w dniu 7 września 2016 r. stwierdził 
funkcjonowanie 1 podmiotu bez stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych. 
W wyniku przeprowadzonej w dniu 20 września 2016 r. kontroli ustalono, 
iż prowadzono działalność polegającą na skupie zwierząt z wykorzystaniem 
pomieszczenia zlokalizowanego w gospodarstwie. Podmiot posiadał zatwierdzenie do 
prowadzenia działalności wyłącznie bez wykorzystania obiektów budowlanych. 
Decyzją nr 400/2016 z dnia 22 września 2016 r. PLW: 

− nadał stadu należącemu do podmiotu, status stada zawieszonego, 

− nakazał przeprowadzenie badania serologicznego świń w stadzie w kierunku 
choroby Aujeszkyego, 

− zakazał przemieszczania świń oraz ich nasienia, zarodków i komórek jajowych 
ze stada, wystawiania świadectw zdrowia dla świń znajdujących się w stadzie, 

− wyraził zgodę na przemieszczenie świń ze stada bezpośrednio do rzeźni 
i wystawienie świadectwa zdrowia dla tych świń, 

− nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 
W dniu 22 września 2016 r. sprawa została skierowana do Prokuratury Rejonowej 
w Mielcu. 

[dowód: akta kontroli str. 310-325] 

4. W kontrolowanym okresie do PIW wpłynęło 263 zgłoszenia dotyczące uboju 300 
szt. zwierząt rzeźnych na potrzeby własne. 117 zgłoszeń wpłynęło 1 dzień przed 
ubojem, 140 zgłoszeń wpłynęło w dniu uboju i 6 zgłoszeń po dokonanym uboju, i tak: 

- w 2014 r. złożono 121 informacji w tym: 57 informacji 1 dzień przed ubojem, 62 
w dniu uboju, 2 po uboju10, 
- w 2015 r. złożono 98 informacji w tym: 36 informacji 1 dzień przed ubojem, 61 
w dniu uboju, 1 po uboju11,  
- w 2016 r. (I połowa) złożono 44 informacje w tym: 25 informacji 1 dzień przed 
ubojem, 17 w dniu uboju, 3 po uboju12.  
PLW nie przeprowadzał kontroli w gospodarstwach w związku ze zgłoszonymi 
informacjami o zamiarze dokonania uboju na potrzeby własne, w zakresie 
zachowania przepisów o ochronie zwierząt podczas tego uboju. 

17 marca 2016 r. Przeprowadzono kontrolę u podmiotu określonego w § 5 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny13 w zakresie: miejsca do przeprowadzania ogłuszania, wykrwawiania 
i wytrzewiania tusz, przechowywania produktów ubocznych, dokumentacji 
oddawanych odpadów poubojowych. W wyniku kontroli zalecono uaktualnienie 
książeczki zdrowia i przedstawienie aktualnej kopii dokumentu potwierdzającego 
przydatność wody do spożycia. 

W wyjaśnieniach PLW podał, iż przeprowadzał kontrolę u zarejestrowanego podmiotu 
dokonującego usługowego uboju świń dostarczanych przez rolników indywidualnych 
w celu pozyskania mięsa na użytek własny. Natomiast nie kontrolował warunków 
uboju dokonywanych przez rolników indywidualnych na terenie własnego 
gospodarstwa. Brak tychże kontroli wynikał z następujących przyczyn:  

                                                      
10 (zgłoszono 127 zwierząt w tym: 112 świń, 10 owiec, 5 cieląt), 
11 (zgłoszono 117 zwierząt: w tym 102 świnie, 9 owiec, 5 kóz i 1 daniel), 
12 (zgłoszono 56 zwierząt w tym: 47 świń, 8 owiec i 1 ciele) 
13 Dz. U. 2010 nr 207 poz. 1370 
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- brak dostatecznej ilości kadry pracowniczej, która w dziale higieny żywności jest od 
ponad 20 lat niezmienna (tylko 2 osoby, mające także inne dodatkowe obowiązki) 
w stosunku do liczby nadzorowanych podmiotów, 

- trudności w przeprowadzaniu takiej kontroli - z reguły zgłaszający podają datę 
(zwykle przybliżoną) planowanego uboju, brak godzin/godziny tych czynności 
uniemożliwia organizację działań ze strony Inspekcji Weterynaryjnej (IW). 
W przypadku, gdy zgłoszenie następuje w tym samym dniu co planowany ubój lub po 
uboju, zgłaszający jest pouczany o konieczności dokonania takiego zgłoszenia na co 
najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem.  

PLW nadzoruje podmioty posiłkując się Instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii Nr 
GIWhig – 500-2/11 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia, na podstawie 
analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych 
urzędowym nadzorem IW. Wg powyższej instrukcji priorytetem w zakresie nadzoru 
stanowią zakłady zatwierdzone, zakłady zarejestrowane, a dopiero w następnej 
kolejności gospodarstwa mleczarskie, czy gospodarstwa dokonujące uboju na użytek 
własny. Realizacja tych priorytetowych zadań oraz bieżących zadań zlecanych przez 
organy nadrzędne uniemożliwiają przy tak skromnej obsadzie pracowników 
wykonywane wszystkich ustawowych obowiązków nałożonych na IW. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Podkarpackiego Oddziału w Mielcu: do ARiMR w kontrolowanym okresie zgłoszono 
mniej zwierząt przeznaczonych na ubój własny niż do PLW i tak: w 2014 r. zgłoszono 
100 zwierząt14,  w 2015 r. zgłoszono 86 zwierząt15 , w 2016 r. (I półrocze) zgłoszono 
46 zwierząt16.  
PLW weryfikował liczby otrzymywanych zgłoszeń o ubojach na potrzeby własne, na 
podstawie informacji uzyskiwanych z Biura Powiatowego ARiMR o liczbie sztuk 
zwierząt ubitych w gospodarstwach. 

PLW w wyjaśnieniach podał, iż najczęściej informacje o ubojach na użytek własny 
przekazywane przez Biuro Powiatowe ARiMR zawierały dane dotyczące ubojów 
przeprowadzanych 2-12 miesięcy wcześniej niż przesłana informacja (w chwili 
obecnej sytuacja ta uległa poprawie i opóźnienia wynoszą ok. 2 m-ce). Po otrzymaniu 
takiej informacji inspektor weterynaryjny dokonuje analizy tych zgłoszeń. 
W początkowym okresie obowiązywania rozporządzenia MRiRW  w sprawie 
wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
w latach 2010 – 2014 weryfikowaliśmy takie uboje pod kątem przeprowadzenia 
obowiązkowych badań mięsa świń w kierunku włośni jako ważnych z punktu widzenia 
zdrowia publicznego. Rozpoczęliśmy nakładanie kar na osoby unikające 
przeprowadzenia badań w kierunku włośni mięsa świń ubitych na użytek własny. 
Staraliśmy się, aby takie kary były jak najmniej dotkliwe,  ale aby były nakładane – 
w myśl zasady „nie wysokość kary ale jej nieuchronność” odniesie skutek. Staraliśmy 
się ukarać przynajmniej jedną osobę w danej gminie, aby informacja o tym rozeszła 
się i aby to zmobilizowało innych do przestrzegania przepisów w tym zakresie. 
Z informacji jakie uzyskaliśmy od innych powiatowych lekarzy weterynarii na terenie 
woj. Podkarpackiego postępowali oni podobnie. Jednak działania powiatowych 
lekarzy weterynarii (mimo nakładania niewielkich kar) zostały uznane za zbyt 
represyjne i negatywnie ocenione przez przedstawicieli rolników. W związku 
z powyższym otrzymaliśmy odgórne polecenia (ustne) aby odstąpić od karania 
rolników i ewentualnie informować rolników o obowiązujących przepisach (także 

                                                      
14 6 szt. bydła, 83 szt. świń, 11 szt. owiec;  
15 1 szt. bydła, 73 szt. świń, 8 szt. owiec, 6 szt. kóz; 
16 2 szt. bydła, 36 szt. świń, 8 szt. owiec; 
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie na spotkaniach z rolnikami i w mediach 
informował, że IW nie będzie karać rolników ). 
 W dniu 5 kwietnia 2015 r. po wejściu w życie tekstu jednolitego w/w rozporządzenia 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny PLW w Mielcu na stronie internetowej PIW umieścił informację dla hodowców 
trzody chlewnej dotyczącą wymogów przy uboju mięsa na użytek własny, w tym dane 
jakie powinna spełniać informacja dotycząca zgłoszenia uboju na użytek własny. 
Ponadto niedobory kadrowe, bardzo duża liczba zadań ustawowych nałożona na IW 
powodowała, że sprawa nadzoru nad gospodarstwami dokonującymi uboju na użytek 
własny została ograniczona do minimum, a więc tylko do przypadków zgłoszeń 
o naruszeniu dobrostanu zwierząt przy uboju. W takich przypadkach odbywała się 
kontrola np. w dniu 24 grudnia 2013 r. w Woli Otałęskiej przeprowadzono kontrolę po 
otrzymaniu sygnału o niehumanitarnym obchodzeniu się ze zwierzęciem. W trakcie 
przeprowadzonej kontroli w/w oświadczył, że dokonał uboju świni, a powodem był 
poważny uraz zwierzęcia podczas przepędzania na wózek celem dostarczenia 
i sprzedaży w skupie. Właściciel dokonał uboju z konieczności celem skrócenia 
cierpień zwierzęcia i ratowania wartości rzeźnej. Nadal trwa weryfikacja ubojów 
gospodarczych pod kątem badania mięsa w kierunku włośni i np. w 2016 r. dwie 
osoby zostały ukarane mandatem karnym za brak badania w kierunku włośni mięsa 
pozyskanego z uboju gospodarczego na użytek własny. 

[dowód: akta kontroli str. 325-364, 871-873] 

5. PLW zaplanował kontrole w temacie dobrostanu zwierząt: 

- u podmiotów prowadzących zarobkowy transport zwierząt lub transport zwierząt 
wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej oraz 
prowadzący obrót zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach 
działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, 
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt i tak: w 2014 r. przeprowadzenie 13 
kontroli spośród 27 podmiotów (48%); w 2015 r., przeprowadzenie 15 kontroli spośród 
22 podmiotów (68%); w 2016 r., przeprowadzenie 14 kontroli spośród 23 podmiotów 
(61%) prowadzących działalność w zakresie przewozu zwierząt, czym spełnił wymogi 
Instrukcji Nr GIWz.420/AW-62/11 z dn. 7 październik 2011 r.17 . 

- u podmiotów prowadzących rzeźnie oraz zakłady zintegrowane prowadzące ubój 
zwierząt kopytnych udomowionych przeprowadzenie po 13 kontroli w każdym 
kontrolowanym roku tj. po 1 kontroli w każdej rzeźni pod względem dobrostanu 
zwierząt (100%), zarejestrowanych na terenie powiatu co było zgodne z Instrukcją Nr 
GIWz.420 - 31/13 z dn. 28 marca 2013 r.18, 

- u podmiotu prowadzącego targi zwierząt w każdym kontrolowanym roku po 
1 kontroli.  

Ponadto zaplanowano kontrolę po ok. 20 szt. środków transportu u przewoźników 
oraz rolników działających na terenie powiatu, które dokonywano na bieżąco głównie 
podczas kontroli punktów skupu, targów zwierząt, bądź na terenie gospodarstwa. 

[dowód: akta kontroli str. 365-338] 

6. U podmiotów prowadzących zarobkowy transport zwierząt lub transport zwierząt 
wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej oraz 
prowadzący obrót zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach 
działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, 

                                                      
17 http://old.wetgiw.gov.pl/files/3680_Instrukcja-GIWz_420-62_11-kontrola-transportu.pdf 
18 http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3680 
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pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt w 2014 r. przeprowadzono wszystkie 
zaplanowane kontrole, w 2015 r. nie przeprowadzono 1 kontroli z zaplanowanych, 
w 2016 r. (I półrocze) przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole obejmujące 
swym zakresem dobrostan zwierząt. 

PLW w wyjaśnieniach podał, iż przyczyną niewykonania zaplanowanej kontroli 
w 2015 r. było zaprzestanie działalności przez 3 podmioty. Przy planowaniu liczby 
kontroli wzięto pod uwagę wszystkie nadzorowane podmioty wg stanu na koniec 
2014 r. (…), w związku z czym liczba kontroli wykonanych wynikających z planu była 
mniejsza niż planowanych. Nie było też konieczności przenoszenia zaplanowanych 
kontroli na inne podmioty nadzorowane, ponieważ były one poddawane również 
kontrolom zaplanowanym w zakresie w/w działalności ze względu na konieczność 
wykonania np. kontroli sprawdzających czy tematycznych (łączna liczba kontroli 
wykonanych w tych podmiotach była większa niż określona w planie pracy).   
U podmiotów prowadzących rzeźnie oraz zakłady zintegrowane prowadzące ubój 
zwierząt kopytnych udomowionych w 2014 r. przeprowadzono wszystkie 
zaplanowane kontrole, w 2015 nie przeprowadzono 3 z zaplanowanych kontroli, 
w 2016 r. (I półrocze) przeprowadzono 2 kontrole z zaplanowanych 13 na cały rok 
obejmujące swym zakresem dobrostan zwierząt. 

PLW podał iż przyczyną nie przeprowadzenia 3 zaplanowanych kontroli w rzeźniach 
w 2015 r. było wejście w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. rozporządzenia Rady (WE) 
1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Zaplanowano 
w latach 2014 – 2015 zwiększoną liczbę kontroli zakładów zajmujących się ubojem 
zwierząt rzeźnych celem sprawdzenia, czy realizowane są zadania i procedury 
określone w w/w rozporządzeniu. W 2015 r. w trakcie roku wprowadzono dodatkowy 
monitoring Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych w wędlinach 
wędzonych tradycyjnie (należało pobrać w II połowie roku 77 próbek w kierunku WWA 
– najwięcej w województwie podkarpackim spośród wszystkich PIW-ów) co 
spowodowało, że przy ograniczonej kadrze nie było możliwości zrealizować 
wszystkich zaplanowanych kontroli.  

[dowód: akta kontroli str. 365-639] 

7. Na polecenie GLW z dnia 5 sierpnia 2014 r. w porozumieniu z Policją PLW 
przeprowadził kontrolę małych środków transportu (do 3,5 t) przewożących zwierzęta, 
w zakresie dobrostanu zwierząt, jak również towarzyszącej zwierzętom oraz 
przewoźnikom dokumentacji. Szczególnie ze zwróceniem uwagi na miejsca 
przeładunku zwierząt, gospodarstwa z których wywożone były zwierzęta, nielegalne 
miejsca gromadzenia i targowiska zwierząt oraz sygnały lub ogłoszenia 
o prowadzonym wykupie zwierząt pourazowych, we wskazanym powyżej zakresie. 
W kontroli prowadzonej podczas 2 dni zbadano 2 środki transportu: jeden pusty, 
w drugim były tuczniki hodowcy. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości 
w dokumentacji przewoźników w zakresie dobrostanu zwierząt i stanu technicznego 
środków transportu. 

Na polecenie GIW z dnia 23 czerwca 2016 r. wraz z funkcjonariuszami Policji 
zamierzano przeprowadzić w dniu 23 sierpnia 2016 r. kontrolę targowiska w zakresie 
dobrostanu zwierząt. Podczas kontroli na plac targowy nie przyjechał żaden 
przewoźnik z transportem zwierząt, ani rolnik indywidualny. 

Ponadto do PLW w 2014 r. wpłynęło – 11, w 2015 r. – 15, i w 2016 r. (I półrocze) – 3 
skargi i wnioski. Spośród ww. skarg i wniosków 6 z nich (2 z 2014r. i 4 z 2015 r.) 
dotyczyło niewłaściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, niewłaściwych 
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warunków produkcji lub złej jakości surowców dostarczanych producentom żywności 
oraz związane z dobrostanem zwierząt w transporcie i podczas uboju. 
Spośród 6 skarg/wniosków 2 dotyczyły nielegalnego uboju, 1 nielegalnego obrotu 
końmi, 1 sprzedaży wędlin i wyrobów pochodzenia zwierzęcego i 2 dobrostanu 
zwierząt. 
W 1 przypadku PLW przesłał pismo do Burmistrza Radomyśla Wielkiego o możliwości 
jego uczestnictwa we wspólnej kontroli. Kontroli nie przeprowadzono. Wg informacji 
i danych z Centralnej Bazy Danych właściciel zwierząt zmarł, a żadne zwierzęta nie 
figurowały w siedzibie stada przypisanego dla tej osoby. W przypadku pozostałych 
5 skarg/wniosków PLW przeprowadził kontrole sprawdzające w zakresie spraw 
opisanych przez skargowiczów/wnioskodawców w pismach. W 4 przypadkach skargi 
okazały się niezasadne, w 1 przypadku nałożono karę pieniężną za wprowadzanie na 
rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny ze względu na 
niespełnianie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny.  

 [dowód: akta kontroli str. 640-717] 

8. Protokoły kontroli (listy kontrolne SPIWET) przeprowadzanych przez PLW spełniały 
wymogi określone w art. 19d ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej19. Zwierały określenie 
przedmiotu kontroli, opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym 
ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakres i skutki. 

Kontrolami objęto zagadnienia ochrony zwierząt w transporcie i uboju zwierząt 
i zgodnie z art. 19f uiw w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowano 
dalsze czynności w celu ich usunięcia. 

Podczas przeprowadzonych kontroli na skupie zwierząt, z którego korzystały 
2 podmioty PLW stwierdził następujące nieprawidłowości w zakresie dobrostanu 
zwierząt:  
- brak oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach skupu, a zwłaszcza w miejscu 
wydzielonym do badania zwierząt, utrudniający  (szczególnie w miesiącach jesienno-
zimowych i dniach pochmurnych) przeprowadzanie czynności skupowych oraz 
czynności podczas nadzoru nad skupem, w tym badania zwierząt przez lekarza 
weterynarii, 
- brak właściwego zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej na korytarzu 
komunikacyjnym, co wpływało na niestabilną nawierzchnię podłogi, posiadającą 
nierówności i ubytki w korytarzu, przez który przechodziły zwierzęta. Mogło to 
stanowić zagrożenie dla zwierząt i powodować urazy i kontuzje podczas ich 
przepędzania,  
- niesprawny system instalacji wodnej (uszkodzony syfon, przecieki wody na 
posadzkę), który uniemożliwiał stały dostęp do wody w przypadku ewentualnego 
napojenia zwierząt przy dłuższym ich przetrzymywaniu. 
W wyniku kontroli u podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu 
zwierząt stwierdzono następujące nieprawidłowości w pojazdach: rdzę na podłodze 
(w 8 pojazdach),  podłoga z blachy falistej, nierówna z ubytkami zardzewiała 
(w 1 pojeździe), zniszczone drzwi w dolnej części, zardzewiałe z ubytkami metalu 
oraz podłoga i sufit pojazdu uszkodzone (w 1 pojeździe), zniszczona plandeka, która 
nie zapewniała ochrony zwierząt przed warunkami meteorologicznymi 
(w 1 pojeździe), w pozostałych pojazdach uszkodzony punkt świetlny, brak bocznej 
wentylacji, brak oznakowania wskazującego na przewóz zwierząt. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w rzeźniach pod kątem dobrostanu zwierząt 
oraz czynników mających wpływ na dobrostan zwierząt, stwierdzono następujące 

                                                      
19 Dz. U. z 2016 r. poz. 1077 
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nieprawidłowości: ostre krawędzie mogące powodować urazy u zwierząt (odgięta 
blacha, ostro zakończone druty), ostre elementy na wyposażeniu magazynu żywca, 
brak tabliczki z informacją dotyczącą maksymalnej obsady zwierząt przewidzianej dla 
magazynu żywca z aktualną obsadą i godziną dostarczania zwierząt, brak weryfikacji 
standardowych procedur operacyjnych dotyczących kontroli oszałamiania na 
reprezentatywnej grupie zwierząt, brak zapisów z kontroli ogłuszania zwierząt, brak 
rejestru z czynności dokonywanych na etapie rozładunku, przyjęcia, magazynowania 
przedubojowego zwierząt oraz w zakresie pojenia i karmienia w okresie 
przedłużonego ich przetrzymywania, brak określonego sposobu raportowania 
nieprawidłowości dotyczących etapów rozładunku, magazynowania, pojenia 
i karmienia zwierząt, przepędzania, urządzenie do unieruchamiania nie posiada 
instrukcji obsługi, brak zgodności z wymaganiami nieprzekraczalnego czasu 20 sek. 
pomiędzy zakończeniem procesu oszałamiania, a rozpoczęciem skrwawiania 
zwierzęcia, brak rejestru działań w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt, kontroli 
stanu zwierząt przyjmowanych do rzeźni i stanu zwierząt w magazynach 
przedubojowych, brak określonej częstotliwości kontroli poszczególnych czynności 
wykonywanych w rzeźni, sposobu raportowania nieprawidłowości, sposobu 
prowadzenia rejestru podjętych działań, brak zapisu odnośnie kontroli zwierząt 
w trakcie ich magazynowania (brak elementów, na które należy zwrócić uwagę 
podczas kontroli), brak elementów postępowania w przypadku stwierdzenia 
w magazynie zwierząt padłych, brak opisu postępowania w przypadku sytuacji 
awaryjnych (walki zwierząt, zranienia zwierząt), brak na tabliczce informacji o dacie 
przybycia zwierząt, brak ściółki w kojcu w którym przebywają zwierzęta. 

W wyjaśnieniach odnośnie opisywania w protokołach kontroli skutków 
nieprawidłowości PLW podał, iż nieprawidłowości wykazywane w związku 
z prowadzonymi kontrolami w zakładach są omawiane na bieżąco (w trakcie 
sporządzania protokołów) z właścicielami zakładów i są oni uświadamiani co do 
skutków tych nieprawidłowości.  

W celu ustalenia prawidłowości stosowania procedur kontrolnych przez jednostkę, 
podczas kontroli, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o NIK przeprowadzono oględziny 
dwóch czynności kontrolnych wykonywanych przez PLW w zakresie kontroli 
weterynaryjnej w miejscu załadunku zwierząt gospodarskich do transportu oraz 
w rzeźni (rozładunek zwierząt, postępowanie ze zwierzętami na terenie zakładu, ubój 
zwierząt). Czynności kontrolne w zakresie dobrostanu zwierząt wykonywane przez 
lekarzy PIW: przy załadunku zwierząt, były zgodne z Instrukcją Nr GIWz.410/MG-8/11 
z dn. 1 grudnia 2011 r. oraz w rzeźni były zgodne z Instrukcją Nr GIWz.420 - 31/13 
z dn. 28 marca 2013 r.  

[dowód: akta kontroli str. 718-819] 

9. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości u podmiotów prowadzących 
zarobkowy transport zwierząt lub transport zwierząt wykonywany w związku 
z prowadzeniem innej działalności gospodarczej oraz prowadzący obrót zwierzętami, 
z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu 
przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 
zwierząt przeprowadzano kontrolę wykonania zaleceń w terminie do 6 miesięcy od ich 
stwierdzenia. 

Spośród 9 kontroli przeprowadzonych w rzeźniach w latach 2014-2016 (I półrocze), 
w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości, w 6 przypadkach 
przeprowadzono kontrole sprawdzające realizację zaleceń pokontrolnych i tak:  
- po kontroli przeprowadzonej 14 marca 2014 r., kontrolę sprawdzającą wykonano 
21 maja 2014 r.,  
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- po kontroli przeprowadzonej 19 marca 2014 r., kontrolę sprawdzającą wykonano 
7 kwietnia 2014 r.,  
- po kontroli przeprowadzonej 19 marca 2015 r., w której wyznaczono termin na 
wykonanie zaleceń do dnia 20 kwietnia 2015 r., kontrolę sprawdzającą wykonano 
30 listopada 2015 r.,  
- po kontroli przeprowadzonej 22 kwietnia 2015 r., kontrolę sprawdzającą wykonano 
15 września 2015 r.,  
- po kontroli przeprowadzonej 20 lipca 2015 r., kontrolę sprawdzającą wykonano 
4 grudnia 2015 r.,  
- po kontroli przeprowadzonej 31 lipca 2015 r., kontrolę sprawdzającą wykonano 
3 grudnia 2015 r. 
W 3 przypadkach nie przeprowadzono kontroli sprawdzających, tj.: po kontrolach 
przeprowadzonych: 22 września 2014 r., 17 grudnia 2015 r.- (wyznaczony termin 
przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w protokole kontroli do 31 stycznia 2016 r.), 
16 listopada 2015 r. 
W kontrolowanym okresie w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi po 
przeprowadzonych kontrolach przez PLW, podmioty nie wnosiły odwołań od decyzji 
do WLW i nie wnosiły skarg na decyzje PLW do sądu administracyjnego.  

 [dowód: akta kontroli str. 591-596, 820-826, 874-879] 

10. PLW w wyniku działań opisanych w pkt 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury 

Rejonowej w Mielcu. Sprawa na dzień zakończenia kontroli była w toku. 

[dowód: akta kontroli str. 310-325] 

11. W sprawozdaniach z nadzoru weterynaryjnego w formularzu RRW-5 oraz 

formularzu RRW-3 podawano dane zgodne z rejestrami podmiotów nadzorowanych 

i dokumentacją obejmującą nadzór nad tymi podmiotami. 

[dowód: akta kontroli str. 827-865] 

12. Oprócz przekazywania GLW informacji rocznej z własnych kontroli środków 
transportu, przeznaczonych do przewozu zwierząt oraz ze stwierdzonych 
nieprawidłowości w tym zakresie PLW nie współpracował w latach 2014-2016 
(I półrocze) z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie zadań określonych 
w porozumieniu20.  
O współpracy z ITD, PLW podał: w ramach nawiązania współpracy z ITD na 
polecenie GLW – PLW uczestniczył w kontrolach z ITD w latach wcześniejszych niż 
okres objęty kontrolą (…). Z uzyskanej informacji od przedstawicieli Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu drogowego o możliwości przeprowadzania kontroli tylko 
w godz. 7.30 do 15.30 i tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu, które były 
również wiadome dla kierowców przekazujących sobie informacje za pomocą CB, 
kontrole wspólne z ITD stały się bezcelowe 
Zwierzęta do uboju przewożone są w godzinach wczesnorannych, co znacznie 
utrudnia logistykę wspólnych kontroli z ITD, która ma siedzibę w Rzeszowie. Poza tym 
na terenie powiatu brak jest miejsc odpowiednio wyposażonych, w których ITD 
wspólnie z IW mogłaby przeprowadzić kontrolę (np. w zakresie zagęszczenia 
zwierząt, oznakowania zwierząt) dużych środków transportu, składających się z 2-3 
poziomów. Takie środki transportu kontrolowane są przez IW w trakcie nadzoru nad 
skupami zwierząt oraz zakładach ubojowych, więc na podstawie kontroli ryzyka 

                                                      
20 Porozumienie zawarte 16 października 2007 pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem Transportu 
Drogowego. 
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analizy odstąpiono od konieczności angażowania ITD do przeprowadzania wspólnych 
kontroli.  
Na terenie powiatu mieleckiego nie było większych problemów w zakresie dobrostanu 
transportowanych zwierząt, poza przypadkami wypadków drogowych, w których 
uczestniczyła z kompetencjami Policja. Transport zwierząt dotyczy głównie transportu 
do okolicznych rzeźni (wyłącznie trzoda chlewna) i jest realizowany: do mniejszych 
zakładów przez indywidualnych hodowców wózkami rolniczymi, a do zakładów 
o dużej zdolności ubojowej dodatkowo przez przewoźników (czas transport do 
2 godz.). Jedynie w przypadku Zakładu Mięsnego Dobrowolscy w Wadowicach 
Górnych zdarzają się przypadki transportów  do 8 godz. Nie było także  niepokojących 
sygnałów w zakresie dobrostanu w transporcie zwierząt od stowarzyszeń, których 
statutowym celem jest ochrona zwierząt. Na terenie powiatu mieleckiego nie ma 
zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu 
długodystansowego (pow. 8 godz.) zwierząt kopytnych.  
W przypadku konieczności kontroli akcyjnych były one przeprowadzane wspólnie 
z Policją. W okresie 2014 do 2016 r. przeprowadzono wspólnie z Policją 7 akcji 
kontrolnych na różnych drogach powiatu mieleckiego. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie dobrostanu przewożonych zwierząt. 
Dodać należy, że niedobory kadrowe pracowników merytorycznych IW przy stale 
rosnącej liczbie zadań i działań pozaplanowych nie sprzyjają realizacji planowanych 
kontroli m.in. w przedmiotowym zakresie. 
W przypadku gdy pojawią się sygnały o nieprawidłowościach w transporcie oraz 
zaistnieje potrzeba wspólnych kontroli kontakt i współpraca z ITD zostaną podjęte. 

 [dowód: akta kontroli str. 866-868] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
 
1. PLW nie wydał dla 6 podmiotów decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz 
art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy uozz, stwierdzających spełnianie wymagań weterynaryjnych 
dla prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu zarobkowego transportu 
zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej 
działalności gospodarczej. 

PLW w wyjaśnieniach podał, iż wydawał decyzje potwierdzające spełnianie wymagań 
weterynaryjnych wszystkim podmiotom zajmującym się obrotem zwierzętami jak 
i transportem zwierząt na zasadach określonych przez organy nadrzędne, 
przekazywanych na naradach organizowanych przez PWLW, w myśl których 
(podobnie jak zasady określone w paragrafie 4 rozporządzenia Min. Rol. i Rozwoju 
Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalania weterynaryjnego numeru 
identyfikacyjnego21), w przypadku gdy podmiot prowadził kilka rodzajów działalności 
nadawało się weterynaryjny numer identyfikacyjny głównej działalności prowadzonej 
przez podmiot. Reasumując chodziło o to, że gdy podmiot prowadził obrót i skup 
zwierząt  i równocześnie transportował te zwierzęta w ramach tej działalności to 
nadawało mu się jeden wet. nr identyfikacyjny określony dla obrotu zwierzętami 
z symbolem 61 (dla danego rodzaju działalności) nie nadając mu już numeru 
z symbolem 28. (…) Natomiast w przypadku działalności polegającej wyłącznie na 
transporcie zwierząt podmioty miały nadawane wet. nr identyfikacyjny z symbolem 28. 
W ocenie NIK zgodnie z przywołanym powyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 4 pkt 
1 ustawy uozz, PLW powinien wydawać oddzielne decyzje dla każdej prowadzonej 
przez podmiot działalności. o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c-f, h, i, l.  

                                                      
21 Dz. U z 2010 r. nr 173 poz. 1178 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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[dowód: akta kontroli str. 7-14, 268-270] 

2. Zgodnie z Instrukcją weterynaryjną GLW Nr GIWz.420 – 31/13 z dnia 28 marca 
2013 r. w sprawie: postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod 
względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych w tym 
zakresie kontrolach, dodatkowo, kontrolą powinny zostać objęte podmioty, u których 
w każdym przypadku, gdy w rzeźni podczas kontroli zostaną stwierdzone 
nieprawidłowości, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, w której wskazuje 
termin wykonania nakazów. Kontrola sprawdzająca powinna zostać wykonana nie 
później niż 30 dni po upływie wskazanego w decyzji terminu. 
Spośród 9 kontroli przeprowadzonych w rzeźniach w latach 2014-2016 (I półrocze), 
w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości, w 6 przypadkach 
przeprowadzono kontrole sprawdzające realizację zaleceń pokontrolnych i tak: 
w 1 przypadku wykonano kontrolę sprawdzającą po ok 7 miesiącach od dnia 
wyznaczonego na realizacje zaleceń pokontrolnych, w 1 przypadku po około 
5 miesiącach, w 2 przypadkach po około 4 miesiącach, w 1 przypadku po 38 dniach 
i w 1 przypadku 18 dni po przeprowadzeniu kontroli. 
W pozostałych 3 przypadkach nie przeprowadzono kontroli sprawdzającej, tj.: po 
kontrolach przeprowadzonych: 22 września 2014 r., 16 listopada 2015 r., 17 grudnia 
2015 r.- (wyznaczony termin wykonania zaleceń w protokole kontroli do 31 stycznia 
2016 r.). 

PLW w wyjaśnieniach podał, iż PLW w Mielcu realizuje swoje zadania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Instrukcje GLW są tylko narzędziem 
pomocniczym, o czym sam GLW informuje na wstępie wszystkich instrukcji. Na 
podstawie art.19a oraz art. 19f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (j.t. Dz.U.2016.1077) przeprowadza on kontrolę mającą na celu 
ustalenie stanu faktycznego i porównanie go ze stanem pożądanym w celu dokonania 
oceny i podjęcie stosownych działań. Po analizie ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa 
zdrowia publicznego PLW ma prawo wydawać zalecenia lub wydaje decyzje 
administracyjne. Zalecenia wydawane są w przypadkach, gdy naruszenia wymagań 
weterynaryjnych są mniejszej wagi i nie mają bezpośredniego wpływu na jakość 
zdrowotną produkowanych wyrobów. Natomiast decyzje administracyjne wydawane 
są w sytuacjach, gdy możliwe jest zagrożenie jakości zdrowotnej produkowanych 
wyrobów lub gdy właściciel nie wykazuje chęci współpracy z Inspekcją Weterynaryjną 
i nie chce realizować wydanych zaleceń. 
W przypadkach gdy PLW z przyczyn kadrowych nie może realizować swoich zadań 
może wyznaczyć do tych czynności lekarzy weterynarii nie będących pracownikami 
Inspekcji Weterynaryjnej. Sprawują oni nadzór nad podmiotami prowadzącymi ubój 
zwierząt także w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w trakcie 
uboju. W wielu przypadkach zdarza się, że pracownicy PIW w Mielcu,  ze względu na 
ich ograniczoną liczbę – tylko 2 osoby nadzorują kilkadziesiąt podmiotów zajmujących 
się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego (w 2013 r. odszedł z pracy w PIW 
w Mielcu ze względu na niskie wynagrodzenie doświadczony pracownik, a od lutego 
2014 r. zatrudniono w dziale higieny żywności młodą lekarz weterynarii, która nie 
mogła samodzielnie w początkowym okresie wykonywać wszystkich zadań), nie są 
w stanie fizycznie przeprowadzić kontroli w określonych przez siebie terminach. PLW 
nie ma delegacji ustawowej do określania terminów w decyzjach wydawanych na 
podstawie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, czy też ustawy o ochronie 
zwierząt dotyczących usunięcia uchybień w określonym terminie, tak jak to ma 
miejsce np. w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 
z późn. zm.). Kontrola realizacji decyzji powinna być więc przeprowadzona po 
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uprawomocnieniu się decyzji chyba, że podmiot zwróci się z wnioskiem o ustalenie 
innego terminu, a PLW po analizie ryzyka takie rozwiązanie zaakceptuje. 
Często zdarza się, że kontrolę realizacji wydanych zaleceń  dokonuje wyznaczony do 
nadzoru nad ubojem lekarz weterynarii, który informuje o tym fakcie Z-cę PLW 
odpowiadającego za realizację zadań z zakresu higieny produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Zdarzało się, że uchybienia były usunięte, informacja o tym fakcie 
została Z-cy PLW przekazana telefonicznie przez wyznaczonego lekarza weterynarii 
lub na piśmie przez nadzorowany podmiot, a fakt ten był później potwierdzany 
pisemnie w protokole kontroli, w czasie kontroli kompleksowej lub doraźnej Z-cy PLW 
w zakładzie, ponieważ z powodu konieczności realizacji innych zadań oraz braków 
kadrowych nie można było dokonać kontroli przez pracownika PIW w Mielcu. 
Nie zdarzyło się jednak w ani jednym przypadku, aby podmiot nie usunął uchybień 
i przez to doprowadził do zagrożenia jakości zdrowotnej produkowanych wyrobów czy 
też naruszył dobrostan zwierząt w czasie uboju.  
Instrukcja GLW Nr GIWz.420 – 31/13 z dnia 28 marca 2013 r. została opracowana 
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Jedynie w rozdziale 5-8 
wprowadzono niewynikające wprost z przepisów prawa niewiążące zalecenia 
(p. 1 Instrukcji). Natomiast obowiązek przeprowadzenia kontroli sprawdzającej nie 
później niż 30 dni po upływie w decyzji terminu, zamieszczono w p. 10 przedmiotowej 
Instrukcji.  
Zgodnie z p. 10 przedmiotowej Instrukcji, PLW jest zobowiązany do przeprowadzania 
kontroli sprawdzających. Natomiast tego typu przeprowadzane kontrole, mają służyć 
weryfikacji nadzoru prowadzonego przez urzędowych lekarzy weterynarii. 

[dowód: akta kontroli str. 876-879] 

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

2. Działania organów Inspekcji Weterynaryjnej podejmowane w związku 

z informacjami o nieprawidłowościach. 

 
1. Złożone do PIW skargi/wnioski (opisane w pkt 7 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego) rozpatrzono terminowo i rzetelnie, zgodnie z Art. 35. ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego22. 

 [dowód: akta kontroli str. 880] 

2. PLW podał, że w okresie objętym kontrolą współpracował z organizacjami 
społecznymi, których celem jest ochrona zwierząt, w zakresie przestrzegania 
przepisów o ochronie zwierząt, ale współpraca dotyczyła innych obszarów będących 
pod nadzorem PLW (m.in. warunki utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych). 
PLW w Mielcu nie współpracował z organizacjami społecznymi ani z samorządem 
lekarsko – weterynaryjnym w zakresie nadzoru nad dobrostanem zwierząt 
w transporcie i uboju. 

[dowód: akta kontroli str. 869-870] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 

                                                      
22 Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie.  

IV. Uwagi i 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. Wydawanie osobnych decyzji potwierdzających spełnianie wymagań 
weterynaryjnych w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności nadzorowanej, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy uozz. 

2. Przeprowadzanie kontroli sprawdzających w każdym przypadku, w którym 
stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne.  

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 NIK23 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 Rzeszowie. 

 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 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. 

 

Trzebownisko, dnia            stycznia 2016 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

 

      Barbara Lew     Dyrektor 

Starszy inspektor k. p.             Wiesław Motyka 

 

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

podpis      podpis 

                                                      
23 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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