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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sochaczewie (zwanym 

dalej „PIW”) w zakresie przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2008-2010 

(I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli 

podpisanym w dniu 22 listopada 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PIW w zakresie objętym 

kontrolą, pomimo stwierdzonych uchybień nie mających wpływu na przestrzegania prawa 

ochrony zwierząt. 

Podstawą pozytywnej oceny było: 

− utworzenie komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z ochroną zwierząt; 

− kompletność i poprawność prowadzenia rejestru podmiotów nadzorowanych,  

− podejmowanie właściwych działań przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW) 

w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w podmiotach nadzorowanych. 

Stwierdzone uchybienia polegały na niepełnym wykonywaniu kontroli działalności 

podmiotów zaewidencjonowanych w rejestrze podmiotów nadzorowanych oraz kontroli 

w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków ich hodowli.  
                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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1.  Zdaniem NIK organizacja wewnętrzna PIW zapewniała realizację zadań dotyczących 

przestrzegania praw ochrony zwierząt. Regulamin organizacyjny PIW szczegółowo określał 

zadania stanowiska ds. ochrony zwierząt, a od maja 2010 r. zespołu ds. zdrowia i ochrony 

zwierząt. 

2.  NIK pozytywnie ocenia prowadzenie przez PLW, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 mara 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt2 rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną. Rejestr zawierający 

dane określone w art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, prowadzono w formie 

elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie 

rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną3. Dane zawarte w rejestrze, 

w tym informacje dotyczące zmian stanu faktycznego lub prawnego podmiotów 

nadzorowanych, PLW przekazywał w postaci meldunków miesięcznych do Głównego 

Lekarza Weterynarii, za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Wpisy do 

rejestru były dokonywane przez pracowników komórek organizacyjnych, nadzorujących 

poszczególne zakresy działania w PIW. Na terenie powiatu sochaczewskiego nie wystąpiły 

przypadki skreśleń z rejestru z powodu przyczyn określonych w art. 9 ust. 1 ustawy 

o ochronie zdrowia zwierząt. 

3.  W kontrolowanym okresie do PLW nie wpłynęły pisemne zgłoszenia dotyczące 

zamiarów prowadzenia działalności nadzorowanej w formie organizowania targów oraz 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Na terenie powiatu sochaczewskiego 

funkcjonowało jedno targowisko w gminie Nowa Sucha oraz jedno schronisko dla 

bezdomnych zwierząt w gminie Sochaczew. Wymienione formy działalności zostały 

zarejestrowane odpowiednio w 2006 i 2002 roku.  

4. NIK nie wnosi uwag do prawidłowości przeprowadzania kontroli rejestracyjnych 

związanych z wnioskami podmiotów dotyczącymi rozpoczęcia działalności podlegającej 

nadzorowi weterynaryjnemu. PLW przed wydaniem każdej decyzji o spełnieniu wymagań 

weterynaryjnych przeprowadził kontrole w zakresie: 

− prowadzenia punktu kopulacyjnego (2 w 2008 r. oraz 4 w 2010 r.);  

− prowadzenia punktu skupu (2 w 2008 r., 3 w 2010 r.) 

− podmiotów wykorzystujących nasienie zwierząt ( 1 w 2009 r.) 

− utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów (1 w 2008 r.) 

                                                           
2 Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm. 
3 Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz. 81 
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− chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie 

(1 w 2009 r.). 

5.  Uwagi NIK dotyczą wykonywania zaplanowanych kontroli w podmiotach 

nadzorowanych. W 2008 r. nie zrealizowano kontroli planowych jednego podmiotu, w 2009 r. 

dwóch podmiotów.  

Ponadto PIW nie przeprowadził kontroli w przypadku, podmiotów, które zgłosiły wnioski 

o zakończeniu działalności w ostatnich miesiącach roku: podmioty o weterynaryjnych 

numerach identyfikacyjnych (WNI) 14282203 i 14282204, które zgłosiły zakończenie 

działalności z dniem 31 grudnia 2008 r. oraz WNI 14286104 który zgłoszenie dotyczące 

zakończenia działalności złożył w dniu 19 listopada 2008 r. 

6.  NIK pozytywnie ocenia podjęte przez PLW działania w przypadkach stwierdzenia 

nieprawidłowości w podmiotach nadzorowanych. W wyniku tych kontroli PLW wydał wobec 

2 podmiotów decyzje o wstrzymaniu prowadzenia działalności. W przypadku podmiotów o 

numerach WNI 14282503 oraz 14282509 (punkty kopulacyjne) wykazany został brak badań 

okresowych odpowiednio dwóch oraz trzech ogierów. Wobec powyższego PLW wydał 

decyzje nakazujące przeprowadzenie badań ogierów, zaś do czasu usunięcia uchybienia 

wstrzymanie prowadzenia działalności punktu kopulacyjnego. W wyniku dostarczenia przez 

podmioty aktualnych badań okresowych ogierów, PLW uchylił poprzednio wydane decyzje. 

7.  Uwagi NIK dotyczą niewykonania w latach 2008 - 2010 zaplanowanych kontroli 

warunków hodowli zwierząt gospodarskich. Zgodnie z instrukcjami Głównego Lekarza 

Weterynarii w sprawie postępowania PLW przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw 

utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt, kontrolami winno być objętych 

corocznie co najmniej 5,0% gospodarstw utrzymujących zwierzęta. 

W 2008 r. na zaplanowane przeprowadzenie 5,0% kontroli z 3373 podmiotów 

utrzymujących zwierzęta, pracownicy PIW wykonali 26 kontroli, tj. 0,8%, w 2009 r. 

zaplanowano przeprowadzenie 5,0% kontroli z 3440 podmiotów utrzymujących zwierzęta, 

faktycznie wykonano 36 kontroli, tj. 1,0 %, w 2010 r. na zaplanowane przeprowadzenie 5,0% 

kontroli z 3440 podmiotów utrzymujących zwierzęta, wykonano do września 2010 r. 

41 kontroli, tj. 1,2%. 

8. NIK pozytywnie ocenia działania PIW w zakresie reagowania na skargi od obywateli 

bądź instytucji sygnalizujących problemy związane z ochroną zwierząt. 

W 2009 r. do PLW wpłynęły 3 skargi dotyczące: 

− w 2009 - telefoniczne zgłoszenie (Fundacja ARKA) w sprawie złych 

warunków, w jakich przebywają psy na posesji prywatnej (gm. Teresin); 
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− w 2009 – anonimowe telefoniczne zgłoszenie w sprawie złych warunków 

przetrzymywania i zaniedbania wobec suki z sześcioma szczeniętami na 

posesji prywatnej (gm. Teresin); 

− w 2009 – zgłoszenie przez e-mail (Fundacja GAJA) w sprawie kontroli 

interwencyjnej w hipermarkecie w Sochaczewie, dotyczącej sprzedaży żywego 

karpia w okresie świątecznym. 

Inspektorzy PIW w Sochaczewie we wskazanych miejscach przeprowadzili kontrole, 

w wyniku których udzielono pouczeń. W dwóch przypadkach odnoszących się do zdarzeń na 

prywatnych posesjach dokonano inspekcji przy asyście funkcjonariuszy Policji. 

 Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa izba Kontroli wnosi o: 

1. Objęcie kontrolą wszystkich podmiotów prowadzących działalność 

nadzorowaną. 

2. Przeprowadzanie kontroli co najmniej 5% gospodarstw utrzymujących 

zwierzęta gospodarskie pod względem dobrostanu  

 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje od Pana w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź 

o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach nie podjęcia takich 

działań. 

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 

dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 


