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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/050 – Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa 
żywności  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontroler Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1, przeprowadził Krzysztof Matyjasiak, główny specjalista kontroli 
państwowej, upoważnienia do kontroli nr 97274 z 14 września 2015 r. i nr 98429 
z 9 listopada 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom 1, str.1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 
Siedlce2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Izabela Floryszczyk – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach3  

(dowód: akta kontroli tom 1, str. 16-17) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

Rejestr zakładów wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego lub 
wprowadzających na rynek te produkty zawierał elementy określone w § 2 i § 5 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. 
w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub 
wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów5. Jednak 
rejestr ten prowadzony był w sposób nierzetelny, a zmiany w nim dokonywane nie były 
przekazywane Głównemu Lekarzowi Weterynarii (GWL), Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu (PPIS) oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji 
Handlowej (WIIH).  
PIW przyjmował oferty od lekarzy weterynarii wykonujących czynności określone 
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej6, które 
nie zawierały wszystkich elementów wskazanych w obowiązujących przepisach 
prawnych7. 
Nadto nie przeprowadzano kontroli i oceny ryzyka w podmiotach prowadzących 
działalność polegającą na sprzedaży bezpośredniej, jak również zrezygnowano 
z przeprowadzenia kompleksowej kontroli w jednym podmiocie zatwierdzonym, 
który powinien być kontrolowany corocznie.  

                                                      
1  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 – dalej także ustawa o NIK. 
2  Dalej także PIW. 
3  Dalej także PLW. W okresie od 16 lutego 2015 r. do dnia 6 października 2015 r. Izabela Floryszczyk przebywała na 

zwolnieniu lekarskim, a od dnia 7 października 2015 r. na urlopie macierzyńskim. Podczas nieobecności PLW wyjaśnień 
udzielała Balbina Świderska – Zastępca PLW. 

4  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. 

5  Dz. U. Nr 187, poz. 1258. 
6  Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 ze zm. – dalej także uiw. 
7  § 2 i § 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby 

niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 860 ze zm.), 
oraz  zarządzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2014 r nr. 24 w sprawie 
wprowadzenia „ Instrukcji dotyczącej realizowania przez powiatowych lekarzy weterynarii wyznaczeni do czynności 
urzędowych. 

Ocena ogólna 
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii prawidłowo współpracował z inspekcjami na 
rzecz bezpieczeństwa żywności. Współpraca z PPIS realizowana była na bazie 
zawartego w 2008 r. Porozumienia i polegała na bieżącej wymianie informacji 
w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz na uzgadnianiu planu i przeprowadzaniu 
wspólnych kontroli. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywności 
polegały również na skutecznym egzekwowaniu przez PLW realizacji wniosków 
pokontrolnych, oraz prawidłowa realizacja zadań w ramach systemu Wczesnego 
Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia 
Zwierząt (RASFF). W każdym przypadku pozyskania informacji o nielegalnej 
produkcji i/lub sprzedaży wyrobów masarskich, PLW występował do właściwych 
organów Policji z wnioskami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania Inspekcji w zakresie zgodności z prawem 

1.1. W okresie objętym kontrolą8, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego9, PIW prowadził 
elektroniczny rejestr zakładów wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego 
lub wprowadzających na rynek te produkty. W ramach tego rejestru prowadzono 
„wykaz zakładów zatwierdzonych”, oraz wykaz podmiotów prowadzących 
działalność rejestrowaną w podziale na rodzaje działalności10. Rejestr ten zawierał 
elementy określone w § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 28 września 2010 r. 

Według stanu na 31 grudnia 2013 r. w rejestrze tym ujęto 66 zakładów 
zatwierdzonych (w tym 7 wykreślonych) oraz 169 zakładów rejestrowanych (w tym 
4 wykreślone), na koniec 2014 r. było 68 zakładów zatwierdzonych (w tym 
3 wykreślone) i 188 zakładów rejestrowanych (w tym 4 wykreślone), a na 30 
czerwca 2015 r. - 62 zakłady zatwierdzone (w tym 16 wykreślonych) oraz 199 
zakładów rejestrowanych (w tym 5 wykreślonych). 

Analiza kompletności danych zawartych w ww. rejestrach wykazała, że omyłkowo 
usunięto jeden podmiot, który uprzednio został do niego wprowadzony, oraz nie 
ujęto jednego zakładu zaewidencjonowanego w rejestrze GLW. Powyższe 
nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli NIK. 

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 53-72, 78-79 i 116-121, 159-163, tom 2, str. 378) 

Analiza 41 decyzji (100%) o zatwierdzeniu lub o warunkowym zatwierdzeniu 
podmiotu, zawieszeniu lub cofnięciu zatwierdzenia i o wykreśleniu podmiotu 
z rejestru, oraz informacji o zmianie stanu faktycznego lub prawnego zakładu 
ujawnionego w rejestrze lub wykazie wykazała, że aktualizacja rejestru zakładów 
zatwierdzonych i rejestrowanych była dokonywana w każdym przypadku wydania 
takiej decyzji. 

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 102-106) 

Z informacji11 uzyskanych z gmin powiatu siedleckiego wynika, że 21 podmiotów 
mogło potencjalnie prowadzić działalność uboju i przetwórstwa mięsa na ich 
terenie12. Spośród wskazanych podmiotów, pięć z nich nie figurowało w rejestrach 
PIW. Zastępca PLW odmówiła przeprowadzenia kontroli tych podmiotów w celu 

                                                      
8  Kontrolą objęto lata 201-2015 (do 30 czerwca), a w uzasadnionych przypadkach badaniami kontrolnymi objęto działania 

sprzed i po tym okresie, jeśli miały związek z zagadnieniami będącymi przedmiotem kontroli. 
9  Dz. U. z 2014 r., poz. 1577 – dalej także uppz.  
10  Transport; punkty odbioru mleka; fermy jaj; punkty skupu dziczyzny; przetwórstwo ślimaków; pośrednictwo; składowanie  

bez wymogów temperaturowych; koła łowieckie; działalność marginalna, lokalna i ograniczona; sprzedaż bezpośrednia. 
11  Uzyskanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
12  Gminy w tym zakresie czerpały informacje z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (po numerach 

PKD) oraz z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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sprawdzenia czy prowadzą one działalność która powinna podlegać rejestracji 
w PIW wyjaśniając, że: sam fakt wpisania numeru PKD do rejestru CEIDG nie 
oznacza automatycznie prowadzenia działalności w zakresie uboju, rozbioru lub 
przetwórstwa żywności, gdyż do rozpoczęcia takiej działalności wymagana jest 
decyzja PLW podejmowana na wniosek podmiotu. Dlatego też brak jest 
uzasadnienia do przeprowadzenia kontroli niezarejestrowanych w PIW podmiotów, 
ponieważ PLW obejmuje swoim nadzorem podmioty działające legalnie, które 
przeszły procedurę rejestracji lub zatwierdzenia. 

 (Dowód: akta kontroli tom 1, str. 73-85, 104-120 i tom.2, str.378) 

W okresie objętym kontrolą, PLW wydał ogółem 41 decyzji, w tym: sześć w sprawie 
zatwierdzenia podmiotu13, 10 w sprawie warunkowego zatwierdzenia zakładu14; 
jedną (w 2014 r.) w sprawie zawieszenia zatwierdzenia; siedem (w 2013 r.) 
w sprawie cofnięcia zatwierdzenia, oraz 17 decyzji15 w sprawie wykreślenia 
z rejestru. Decyzje w sprawie zatwierdzenia zakładu i warunkowego zatwierdzenia 
zakładu każdorazowo poprzedzone były kontrolą przeprowadzoną w zakładzie16. 
Decyzje w sprawie cofnięcia zatwierdzenia, oraz wykreślenia z rejestru podjęte 
zostały na podstawie informacji zakładu lub syndyka masy upadłościowej 
o zaprzestaniu działalności zakładu, natomiast decyzja o zawieszeniu zatwierdzenia 
jednego zakładu podjęta została w wyniku ustaleń kontrolnych w tym zakładzie17. 

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 86-101 i tom.2, str.378) 

1.2. W badanym okresie, zgodnie z art. 22 ust.1 uppz, PIW przekazywał GLW 
informacje zawarte w rejestrach i wykazach oraz informacje o zmianie stanu 
faktycznego lub prawnego zakładu ujętego w rejestrze lub wykazie. PIW nie 
przekazał do GLW informacji o wykreśleniu z rejestru 10 podmiotów zajmujących się 
odbiorem mleka, oraz nie poinformował o przekształceniu jednego podmiotu. 
Powyższe nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli NIK. 
Informacje o zmianach nie były przekazywane do PPIS i WIIH. 

 (Dowód: akta kontroli tom 1, str. 54-72, 78-79 i 116-121, 130-137,159-164) 

1.3. W okresie objętym kontrolą, PLW stwierdził jeden przypadek (w 2013 r.) 
sprzedaży produktu (miodu) pochodzenia zwierzęcego - bez wymaganego wpisu do 
rejestru podmiotów nadzorowanych przez PIW18. W wyniku postępowania nałożono 
na właściciela zakładu karę pieniężną w wysokości 400 zł19. Właściciel zakładu 
30 stycznia 2013 r. złożył w PIW wniosek o zarejestrowanie działalności w zakresie 
produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.  

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 165-180) 

W latach 2013 – I półrocze 2015 r. PLW nie stwierdził sytuacji funkcjonowania 
zakładu, wobec którego wydał decyzję cofnięcia zatwierdzenia, zawieszenia 
zatwierdzenia bądź wykreślenia z rejestru. Do PIW nie wpłynęła również żadna 
informacja, która wskazywałaby na funkcjonowanie zakładów wobec których podjęto 
decyzję cofnięcia zatwierdzenia, zawieszenia działalności bądź wykreślenia 
z rejestru.  

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 181-192 i tom.2, str.378) 

                                                      
13  W tym trzy w 2013 r. i trzy w 2014 r. 
14  W tym dziewięć w 2013 r. i jedna w 2014 r. 
15  Dwie w 2014 r. i 15 w I półroczu 2015 r. 
16  Art.31, ust. 2 lit.”b” 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 zwierząt (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

17  W wyniku kontroli stwierdzono liczne uchybienia polegające na dokonywaniu rozbioru mięsa w niewłaściwej 
temperaturze, niewłaściwy stan techniczny; pomieszczeń produkcyjnych, nieprawidłowej sterylizacji sprzętu, 
nieprawidłowym ogłuszaniu zwierząt podczas uboju oraz nieprzestrzeganie   harmonogramu badań mikrobiologicznych. 

18  W wyniku skargi jaka wpłynęła do PIW za pośrednictwem GLW i MWLW. 
19  Decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. Nr PIW.BŻ-PU.4305.1.2013. 
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1.4. W latach 2013-2015 (I półrocze),. PLW nie wydawał decyzji przyznających 
indywidualne odstępstwa od wymagań higienicznych określonych w rozdziale II pkt 
1 rozdział V pkt 1 załącznika II do rozporządzenia 852/2004 ponieważ nie wpłynęły 
żadne wnioski z prośbą o przyznanie przedmiotowego odstępstwa. 

(Dowód: akta kontroli tom 1, str.193-196) 
1.5. W latach 2013 - 2015 (do 30 czerwca), PLW na podstawie decyzji wyznaczał 
osoby niebędące pracownikami Inspektoratu do wykonywania czynności, o których 
mowa w art. 16 ust. 1 uiw. 

Zarówno w 2013 r. jak i w 2014 r. PLW wydał po 44 decyzje, na podstawie których 
wyznaczył 42 lekarzy, oraz dwie osoby personelu pomocniczego. Dodatkowo dwie 
decyzje wyznaczające lekarzy weterynarii zostały podjęte przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (MWLW).  
W 2015 r. PLW wydał 42 decyzje, na podstawie których wyznaczył 40 lekarzy oraz 
dwie osoby personelu pomocniczego. Dodatkowo jedna decyzja wyznaczająca 
lekarza weterynarii została podjęta przez MWLW. 
Do czynności określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. d, 1e, f i l ustawy uiw, PLW 
wyznaczył 36 lekarzy weterynarii na 2013 r., 37 na 2014 r., a na 2015 r. – 34 oraz 
po dwie osoby personelu pomocniczego. Na podstawie tych decyzji, PLW 
z wyznaczonymi lekarzami oraz z personelem pomocniczym zawierał półroczne 
umowy, w których zlecił im realizację czynności określonych w decyzjach 
w konkretnych zakładach produkcyjnych.  
Z analizy 18 ofert złożonych przez lekarzy weterynarii, nie będących pracownikami 
Inspektoratu, na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 uiw 
wynika, że w 11 przypadkach oferty te nie zawierały wszystkich elementów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące 
pracownikami inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób20, oraz 
zarządzeniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 
2014 r. Nr 24 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej realizowania przez 
powiatowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych”21. 
Z analizy akt osobowych dwóch osób personelu pomocniczego wynika, że w jednym 
przypadku dokumentacji tej nie było potwierdzenia zdobycia tytułu technika 
weterynarii.  

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 197-265 i tom.2, str.378) 

Zgodnie z § 5 zawartych umów, podstawą ich rozliczeń były miesięczne zestawienia 
czynności wykonanych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii w nadzorowanych 
przez PIW podmiotach lub wykazy ubitych sztuk zwierząt potwierdzone przez 
nadzorowany zakład. Rozliczenia każdorazowo kontrolowane były przez 
upoważnionych pracowników Inspektoratu pod względem merytorycznym22 oraz 
formalnym i rachunkowym. Na wybranej próbie rozliczeń23 stwierdzono, że wypłaty 
realizowane były: w 2013 r. w terminie 24 dni, w 2014 – 27 dni, a w I półroczu 
2015 r. – 24 dni od dnia wpływu rozliczenia do PIW. 
Zastępca PLW wyjaśniła, że: terminowość dokonywanych wypłat uzależniona była 
od wpływu na rachunek inspektoratu środków budżetowych oraz od osiągniętych 
dochodów z w/w działalności (w budżecie Inspektoratu ustalono limit wydatków na 

                                                      
20  Dz. U. Nr 89, poz. 860 ze zm. – dalej także rozporządzenie MRiRW. 
21  Dalej także zarządzenie Nr 24 MWLW z dnia 23 lipca 2014 r. 
22  Kontrola merytoryczna polegała na zbadaniu czy dane zawarte w przedstawionych dokumentach przez lekarzy 

odpowiadają rzeczywistości, tzn. czy czynności zostały wykonane, czy były zgodne z obowiązującymi przepisami i 
umowami. Sprawdzenie wiarygodności składanych przez ULW dokumentów opierało się  na sprawdzeniu faktu 
potwierdzenia ich przez podmiot nadzorowany, zarówno w zakresie ilościowym jak i godzinowym. 

23  Rozliczenia wybranych do analizy lekarzy dokonane w latach 2013 i 2014 za miesiące: styczeń, grudzień i w Ip. 2015 r. 
za miesiące styczeń czerwiec. 
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te zadania). W rozliczeniu rocznym kwota środków wydatkowanych na ten cel nie 
mogła przekroczyć kwoty uzyskanych dochodów. 

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 266-269, 271-275, 358-360 i tom.2, str.378) 

PLW nadzorował wyznaczonych lekarzy weterynarii pod względem merytorycznym 
przeprowadzając kontrole ich pracy bezpośrednio w nadzorowanych przez nich 
zakładach. Nadzór sprawowany był w oparciu o wzór „listy kontrolnej SPIWET - dla 
kontroli organów IW i wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie nadzoru 
sprawowanego nad przedsiębiorstwami podlegającymi zatwierdzeniu lub rejestracji” 
stanowiący załącznik do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIW hig-500-
4/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie metodologii urzędowych kontroli. W trakcie 
tych kontroli24 dokonywano oceny sposobu i prawidłowości prowadzenia przez 
wyznaczonych lekarzy weterynarii dokumentacji oraz wykonywania urzędowych 
czynności w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych (w tym 
badania przed i poubojowego, oceny mięsa i przestrzegania przepisów o ochronie 
zwierząt w trakcie uboju). Kontrole przeprowadzone w 2013 r. nie wykazały 
nieprawidłowości, natomiast w 2014 r. nieprawidłowości stwierdzono w pracy 
jednego lekarza, a w 2015 r. (do 30 czerwca) - dwóch lekarzy25.  
W wyniku kontroli lekarze zostali zobligowani do wyeliminowania tych 
nieprawidłowości. 

 (Dowód: akta kontroli tom 1, str. 273-291 i tom.2, str.378) 

Problematyka prawidłowości realizacji zadań wnikających z art. 16 ust. 1 uiw była 
również przedmiotem kontroli Głównego Lekarza Weterynarii w październiku 
2014 r.26. Pismem z 8 grudnia 2014 r. PLW poinformował Głównego Lekarza 
Weterynarii o podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości. 
Do dnia zakończenia kontroli NIK27 powyższe zalecenia zostały zrealizowane, za 
wyjątkiem dostosowania regulaminu organizacyjnego do obowiązujących przepisów 
(zalecenie nr 1) z uwagi na - jak wyjaśniła Zastępca PLW - długą nieobecność 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach. Zmiana regulaminu organizacyjnego 
jest jeszcze na etapie wprowadzania poprawek i  nie jest jeszcze zakończona. 

 (Dowód: akta kontroli tom 1, str. 292-356 i tom.2, str.378) 

1.6. Według danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR), w 2013 r. na terenie powiatu siedleckiego ubito na użytek 
własny 504 świnie, podczas gdy bezpośrednio do PIW wpłynęły w tym zakresie 
102 zgłoszenia o zamiarze przeprowadzenia uboju świń na użytek własny28 
(o 402 mniej), natomiast do obowiązkowego badania w kierunku włośnicy zgłoszono 
43 świnie (o 461 badań mniej niż ubitych świń według. ARiMR).  

                                                      
24  Analizą w zakresie sprawowanego przez PLW nadzoru objęto po 5 wyznaczonych lekarzy weterynarii z każdego roku  

(tj. 14%). W 2013 r. przeprowadzono 5 kontroli pracy tych  lekarzy (100%), oraz w 2014 r. i w Ip. 2015 r. - po 3 kontrole 
(60%). 

25  Nieprawidłowości polegały między innymi na: niewłaściwym wystawianiu świadectw zdrowia; niewłaściwym dokonywaniu 
korekt w rejestrze ubijanego bydła, nieczytelność dokonywanych podpisów; braku pełnych wpisów dotyczących kontroli 
przyjęcia i uboju zwierząt w raportach z kontroli wdrożenia procedur operacyjnych dot. dobrostanu zwierząt. 

26  W wyniku tej kontroli GLW sformułował następujące wnioski: dostosowanie zapisów regulaminu organizacyjnego do 
obowiązujących przepisów; określenie właściwego stanowiska i przydzielenie obowiązków zgodnie z przygotowaniem 
merytorycznym, zatrudnionej osobie posiadającej wykształcenie wyższe pielęgniarskie i podyplomowe z zakresu 
weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony zdrowia publicznego, tak by mogła wykonać je samodzielnie 
i profesjonalnie; uregulowania zgodnego z obowiązującymi przepisami, wyznaczenia osób pozostających 
w pokrewieństwie pierwszego stopnia i powinowactwie pierwszego stopnia z Zastępcą Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii, w tym wdrożenia postępowania administracyjnego skutkującego uchyleniem decyzji; podawanie do 
publicznej wiadomości informacji o zakresie czynności, które organ zamierza wykonać przy pomocy osób wyznaczonych 
w trybie art. 16 uiw; powierzanie do wykonania czynności urzędowych osobom, które każdorazowo przedstawią 
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje; wydawanie upoważnień do wykonania czynności w imieniu organu  
w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, a mianowicie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz wydanie nowych upoważnień na rok 2014. 

27  Do 22 listopada 2015 r. 
28  Przyjmowane na drukach zawierających informacje zgodne z wymogami określonymi w § 4 ust. 2 rozporządzenia MRiRW  

z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy  produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny (Dz. U z 2015 poz. 392 ze zm. ). 
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Według danych ARiMR w 2013 r. na potrzeby własne ubito 37 sztuk bydła (do 6 m-
ca życia), natomiast do PIW wpłynęło 17 zgłoszeń w tym zakresie (o 20 mniej). 
Ponadto do PIW wpłynęło siedem zgłoszeń zamiaru ubicia owiec i jedno zgłoszenie 
zamiaru ubicia kozy, natomiast w informacji ARiMR brak jest potwierdzenia faktu 
ubicia tych zwierząt.  

Według danych przekazanych przez ARiMR, w 2014 r. na terenie powiatu 
siedleckiego ubito na użytek własny 350 świń, podczas gdy bezpośrednio do PIW 
wpłynęło w tym zakresie 126 zgłoszeń o zamiarze przeprowadzenia uboju (o 224 
mniej), natomiast do obowiązkowego badania w kierunku włośnicy zgłoszono 
40 świń (o 310 badań mniej niż ubitych świń według ARiMR). Według danych 
ARiMR w 2014 r. na potrzeby własne ubito również 16 sztuk bydła (do 6 mc. życia), 
natomiast do PIW wpłynęło siedem zgłoszeń w tym zakresie (o 9 mniej). Ponadto do 
PIW wpłynęły dwa zgłoszenia zamiaru ubicia owiec i jedno zgłoszenie zamiaru 
ubicia kozy, natomiast w informacji ARiMR brak jest potwierdzenia faktu ubicia tych 
zwierząt.  

 (Dowód: akta kontroli tom 2, str. 1-2, 7-25, 204-215 i 378) 

Według danych ARiMR w ubojniach funkcjonujących na terenie powiatu 
siedleckiego w 2013 r. dokonano uboju 157 131 szt. świń, natomiast PIW 
przeprowadził w tym zakresie 157 926 badań poubojowych oraz w kierunku 
włośnicy (o 795 badań więcej niż ubitych zwierząt według ARiMR). W tym samym 
okresie według ARiMR ubito 11 251 szt. bydła, natomiast PIW wykonał 11 286 
badań poubojowych (o 35 więcej niż ubitych zwierząt według ARiMR). W 2014 r. 
według ARiMR dokonano uboju 144 133 szt. świń, natomiast PIW przeprowadził 
w tym zakresie 131 125 badań poubojowych i w kierunku włośnicy (o 13 008 badań 
mniej niż ubitych zwierząt według ARiMR). W tym samym okresie według ARiMR 
ubito 11 496 szt. bydła, natomiast PIW wykonał 11 469 badań poubojowych 
(o 27 mniej niż ubitych zwierząt według ARiMR). 
Inspektorat nie posiada danych o ilości przeprowadzonych badań w I półroczu 
2015 r., ponieważ sprawozdawczość RRW-6 w tym zakresie jest sporządzana 
według danych na koniec roku.        

Zastępca PLW wyjaśniła m.in., że: PLW nie posiada wiedzy umożliwiającej 
wyjaśnienie różnic w ilościach ubitych zwierząt pomiędzy sprawozdaniami RRW-6 
a danymi będącymi w posiadaniu ARiMR. Sprawozdania RRW-6 sporządzane są na 
podstawie własnych danych, tj. danych dostarczonych przez urzędowych lekarzy 
weterynarii fizycznie uczestniczących w procesie uboju zwierząt. 

 (Dowód: akta kontroli tom 2, str. 3-43 i 46-48) 

Na prośbę NIK dotyczącą zidentyfikowania przez PIW podmiotów29, które dokonały 
ubojów bez przekazania do PIW informacji o zamiarze uboju i bez ewentualnego 
zbadania mięsa świń w kierunku włośnicy, Zastępca PLW wyjaśniła, że: rejestr 
powiadomień o zamiarze przeprowadzenia uboju prowadzony jest przez PLW 
w formie papierowej wg kolejności zgłoszeń. Przedmiotowy rejestr nie jest 
prowadzony w formie podmiotowej. W związku z powyższym, zidentyfikowanie 
przez PLW podmiotów, które dokonały nielegalnych ubojów byłoby czynnością 
bardzo pracochłonną i wiązałoby się z koniecznością wyłączenia pracownika 
z obowiązków służbowych na dłuższy okres czasu. 

 (Dowód: akta kontroli tom 2, str. 52-61) 
W latach 2013 – 2014, PLW nie dokonywał kontroli gospodarstw dokonujących 
uboju zwierząt w celu pozyskania mięsa przeznaczonego na użytek własny, jak 
również nie występowano do PIW o przeprowadzenie poubojowego badania tego 
mięsa. Zastępca PLW wyjaśniła, że z analizy ww. zgłoszeń posiadaczy zwierząt 

                                                      
29  W oparciu o dane udostępniane PIW przez Biuro Powiatowe ARiMR. 
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oraz rozmów podczas wypisywania zgłoszenia przez posiadacza zwierząt wynika, iż 
posiadacze zwierząt nie są zainteresowani zgłoszeniem do badania poubojowego 
mięsa pozyskanego na użytek własny. W latach 2013-2015 (I półrocze) nie 
stwierdzono wyników dodatnich w przeprowadzonych badaniach mięsa 
pozyskanego ze świń na użytek własny w kierunku włośnicy. W przypadku ubojni 
wszystkie zwierzęta były badane przedubojowo i poubojowo30.  
W rejestrze podmiotów prowadzonym przez PIW nie ujawniono gospodarstwa 
dokonującego uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu 
pozyskania mięsa na użytek własny. W okresie objętym kontrolą do PIW nie 
wpływały żadne wnioski i informacje o takich przypadkach. PIW nie stwierdził też 
przypadków ponadprzeciętnej liczby dokonywania usługowego uboju zwierząt na 
użytek własny, jak również wprowadzania do obrotu mięsa pozyskanego z ww. 
źródła. Analiza miesięcznych sprawozdań urzędowych lekarzy weterynarii za lata 
2013 – 2015 (I półrocze) w zakresie przeprowadzonych przez nich badań świń 
ubitych przez posiadacza na potrzeby własne, w kierunku obecności włośni nie 
wykazała przypadków zgłaszania do badania większych ilości ubitych sztuk. 
W badanym okresie stwierdzono:  

 dwa przypadki jednorazowego zgłoszenia do badania dwóch świń,  

 jeden przypadek zgłoszenia do badania dwóch świń w odstępie 4 dni,  

 jeden przypadek zgłoszenia do badania dwóch świń w odstępie 7 dni,  

 jeden przypadek zgłoszenia do badania pięciu świń w okresie 3 miesięcy 
(2015 r. – 11 i 19 stycznia, 10 lutego, 9 i 16 marca) 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 32-34, 44-45, 49-51 i 57) 

Na terenie powiatu siedleckiego mięso pozyskane ze świń na użytek własny badane 
było wyłącznie przy użyciu metody wytrawiania. W latach 2013 – 2015 
(do 30 czerwca) badania mięsa pozyskanego ze świń nie wykazały włośnicy, 
natomiast stwierdzono ją w dwóch przypadkach badania dzików. 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 32-34) 

1.7. PIW opracowywał roczne plany kontroli w formie harmonogramów – w podziale 
na kwartały31. W harmonogramach kontroli wyszczególniano: nazwę i adres 
kontrolowanego podmiotu, weterynaryjny numer identyfikacyjny, rodzaj i zakres 
działalności, stopień ryzyka, obowiązującą częstotliwość kontroli oraz kwartał 
danego roku na który zaplanowano kontrolę. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami32 w badanym okresie PIW planował do 
kontroli wszystkie zakłady zatwierdzone zajmujące się ubojem zwierząt oraz zakłady 
przetwórstwa mięsnego (2013 r. – 17 i po 18 zakładów na 2014 i 2015 r.). 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 62-152 i 378 ) 
W odniesieniu do 10 zakładów zarejestrowanych prowadzących działalność 
marginalną, lokalną i ograniczoną PIW zaplanował i zrealizował w 2013 r. 6 kontroli, 
w 2014 r. 7 i do 30 czerwca 2015 r. – 8 kontroli33. Wszystkie kontrole w tych 
zakładach zostały poprzedzone analizą ryzyka. Ocenę końcową ryzyka określono 
na poziomie niskim, za wyjątkiem określenia średniego poziomu stopnia ryzyka dla 
trzech zakładów zatwierdzonych – w przypadku których zaplanowano kontrole co 

                                                      
30  Według sprawozdań RRW-6 za 2013 r. Bydło do 12 miesiąca życia – 133; Bydło powyżej 12 do 24 miesiąca życia – 

5 371; Bydło powyżej 24 do 30 miesiąca życia – 2 322; Bydło powyżej 30 do 48 miesiąca życia – 897; Bydło powyżej 48 
do 72 miesiąca życia – 869; Bydło powyżej 72 miesiąca życia 1 694; Świnie – 157 926. wg. sprawozdań RRW-6 za 
2014 r.- Bydło do 12 miesiąca życia – 268; Bydło powyżej 12 do 30 miesiąca życia – 7 987; Bydło powyżej 30 do 48 
miesiąca życia – 1.120; Bydło powyżej 48 do 96 miesiąca życia – 1 309; Bydło powyżej 96 miesiąca życia – 785; Świnie – 
131 125. 

31  Zgodnie z postanowieniami p.1.1.2 oraz pkt. X Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIW hig-500-4/08 z dnia  
1 kwietnia 2008 r w sprawie metodologii urzędowych kontroli. 

32  Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii N r  G I W b ż - 5 0 0 - 2 / 1 1  z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia, na 
podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem 
Inspekcji Weterynaryjnej. 

33  Kontrole w podmiotach rejestrowanych przy niskim stopniu ryzyka mogą być przeprowadzane raz na 2 lata. 
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6 miesięcy. W latach 2013 – 2015 (do 30 czerwca) kontrolą nie objęto podmiotów 
prowadzących sprzedaż bezpośrednią. 

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 54-72 i tom.2, str. 84-145 i 378) 
Zastępca PLW wyjaśniła, że: PIW częściej niż to wymagają przepisy dokonuje 
kontroli w podmiotach prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną 
ze względu na ocenę ryzyka jakie niesie ww. rodzaj produkcji i czynniki z nią 
związane – w myśl zasady „lepiej działać niż leczyć”. 

 (Dowód: akta kontroli tom 2, str. 147-152) 
PIW dokonywał analizy oceny ryzyka według wzorów arkuszy oceny zakładu 
stanowiących załączniki do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii N r  G I W b ż -
5 0 0 - 2 / 1 1  z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia, na podstawie analizy 
ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym 
nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z pkt. X ww. Instrukcji GLW arkusze te 
zawierały: nazwę ocenianego zakładu; adres ocenianego zakładu; weterynaryjny 
numer identyfikacyjny (WNI); imię i nazwisko urzędowego lekarza weterynarii 
dokonującego oceny zakładu; datę przeprowadzenia oceny oraz datę pobrania 
próby urzędowej (w wypadku niemożności oparcia się na wynikach wcześniejszych 
prób urzędowych). 
W ramach analizy dokonywano (m.in.) oceny: 

 organizacji zakładu obejmującej analizę: dokumentacji zakładu, zarządzania 
zakładem, kompetencji, zaangażowania kierownictwa i gotowości do 
współpracy, kontroli wewnętrznej, badań właścicielskich, gospodarki odpadami, 
działalności produkcyjnej i technologii produkcji; 

 struktury zakładu obejmującej: szczelność zewnętrzną zakładu, konstrukcję 
i stan techniczny zakładu, wentylację i kondensację, instalację wodno-
kanalizacyjną, drogi technologiczne. 

Analiza dokumentacji PIW z oceny ryzyka największych w powiecie siedleckim 
ubojni i producentów żywności pochodzenia zwierzęcego na lata 2013 - 2015. 
wykazała, że przy jej przeprowadzaniu zachowano wymogi zawarte w ww. Instrukcji 
GLW. 

 (Dowód: akta kontroli tom 2, str. 108-145 i 378) 

1.8. W 2013 r. PIW przeprowadził w ubojniach oraz w zakładach przetwórstwa 
mięsnego mających status zakładów zatwierdzonych łącznie 76 kontroli, w tym 
34 kompleksowe i 42 doraźne, a w 2014 r. 62 kontrole, w tym 26 kompleksowych 
i 36 doraźnych. W 2013 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane w ww. zakresie 
kontrole zakładów zatwierdzonych, w tym dwukrotne w jednym zakładzie (ocena 
ryzyka na poziomie średnim). W 2014 r. nie zrealizowano jednej planowanej kontroli. 
Plan kontroli w zakładach prowadzących działalność marginalną, lokalną 
i ograniczoną w zakresie przetwórstwa mięsnego zrealizowano w 100%.  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 84-107, 108-145, 153-174 i 378) 

1. 9. PIW przeprowadzał kontrole doraźne w związku z: 

 rozpatrywaniem skarg i wniosków (art. 19b ust. 1, pkt. 2 uiw), 

 poleceniami Głównego i/lub Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii (art. 19b ust. 2 i 3 uiw), 

 powiadomieniami z Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych 
Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF), 

 realizacją wniosków pokontrolnych, 

 z inicjatywy własnej. 
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W latach 2013 – 2015 (I półrocze) do PIW wpłynęło 9 pism mających charakter 
skargi, w tym sześć anonimów34 na: 

 nielegalną sprzedaż miodu (opisano w pkt 3 obszaru 1 wystąpienia),  

 niehigieniczną sprzedaż towarów spożywczych z samochodów. Anonim 
przekazano według właściwości do SANEPiD-u,  

 nielegalny ubój, przetwórstwo i sprzedaż mięsa wieprzowego (jeden anonim  
i jedna skarga). Powyższe sprawy skierowano do Komendy Miejskiej Policji  
w Siedlcach (KMP) z informacją o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
W jednej sprawie Policja wydała postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania, natomiast skarga rozpatrywana była przez Wydział ds. Walki 
z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KMP w Siedlcach. Postępowanie 
nie potwierdziło zasadności skargi, 

 nielegalna produkcja wyrobów masarskich. PIW przekazał sprawę do KMP 
z informacją o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Policja nie potwierdziła 
zasadności zarzutów, 

 nielegalny ubój świń i sprzedaż mięsa (anonim przekazany przez PIS Siedlce). 

Postępowanie wyjaśniające Policji nie potwierdziło zarzutów w w/w zakresie,  

 nieprzestrzeganie przez jeden zatwierdzony podmiot przepisów 
weterynaryjnych (anonim). W maju 2015 r. PIW przeprowadził kontrolę 
w zakładzie. Realizację zaleceń pokontrolnych potwierdzono w lipcu br. 
w wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej,  

 sprzedaż produkowanych wyrobów bez zezwolenia. W dniu 2 marca 2015 r. 
PIW wysłał do skarżącego prośbę o uszczegółowienie skargi (brak 
odpowiedzi), 

 anonim dotyczący przydziału wyznaczeń dla urzędowych lekarzy weterynarii. 
PIW pozostawił tę sprawę bez rozpatrzenia. 

 (Dowód: akta kontroli tom 1, str. 165-190 i tom 2, str. 181-183 i 378) 

W okresie objętym kontrolą, GLW, za pośrednictwem MWLW, polecił PIW 
przeprowadzenie kontroli sprawdzających w zatwierdzonych zakładach 
przetwórstwa mięsnego w zakresie prawidłowego postępowania ze zwrotami35. 
W ramach ww. tematyki PIW zrealizował osiem kontroli doraźnych. 
Nieprawidłowości w zakresie procedur dotyczących reklamacji/zwrotów stwierdzono 
w trzech zakładach. W wyniku wszczętych postępowań na podmioty te nałożono 
kary pieniężne.  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 184-187) 

W latach 2013 – 2015 (I półrocze), PIW podejmował działania wyjaśniające 
w związku z informacjami przekazywanymi poprzez system RASFF36. W ww. 
okresie PIW otrzymał pięć powiadomień37, w tym trzy od MWLW i po jednym od 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie i z Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Żywcu. Jedno z powiadomień miało charakter alarmowy 
i dotyczyło stwierdzenia obecności Salmonella Enteritidis w filecie z kurczaka 
mrożonego. PIW zabezpieczył zakażone mięso i wydał decyzję o jego wycofaniu 
z rynku. Jednocześnie zezwolił na wykorzystanie tego mięsa do produkcji konserw 
sterylizowanych pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii. Pozostałe cztery 
powiadomienia miały charakter informacyjny. W wyniku przeprowadzonych przez 

                                                      
34  W 2013 r. – jeden anonim i jedna skarga, 2014 r. – dwa anonimy i jedna skarga , 2015 r. – trzy anonimy i jedna skarga. 
35  W badanym okresie GLW/MWLW nie zlecały PIW kontroli w zakresie używania przez producentów soli technicznej do 

produkcji żywności, nielegalnej produkcji proszku jajecznego, dodatków mięsa końskiego do wołowiny, wprowadzania na 
rynek mięsa ze zwierząt padłych, obecności leków (głównie antybiotyków) w mięsie, niewłaściwego zagospodarowania 
zwrotów handlowych w zakładach mięsnych. 

36  System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt. 
37  Trzy w 2013 r. i po jednym w 2014 i 2015 r. 
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PIW kontroli nie stwierdzono konieczności wycofania żywności z rynku lub 
nakazania jej zniszczenia. 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 342-343) 

1.10. Sprawozdania RRW-6 z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa 
sporządzane były w systemie rocznym po zakończeniu roku kalendarzowego, 
którego sprawozdanie dotyczy. W celu wyeliminowania błędów w przedmiotowej 
sprawozdawczości urzędowi lekarze weterynarii wyznaczeni w zakładach 
sporządzali roczne sprawozdania RRW-6 z poszczególnych zakładów. 
Sprawozdania te były następnie weryfikowane przez pracowników PIW 
z informacjami składanymi przez urzędowych lekarzy weterynarii w comiesięcznych 
raportach38.  
Zgodnie ze sprawozdaniem RRW-6 za 2013 r. w ubojniach funkcjonujących na 
terenie powiatu siedleckiego PIW wykonał łącznie 169 212 badań poubojowych 
w tym: bydła (11 286) i świń (157 926)39, oraz 736 badań mięsa zwierząt ubitych na 
użytek własny na obecność włośni (w tym: 43 badania świń i 693 badań dzików)40. 
Zgodnie ze sprawozdaniem RRW-6 za 2014 r. PIW wykonał 142 594 badań 
poubojowych mięsa zwierząt ubitych w ubojniach (w tym: 131 125 świń i 11 469 
bydła), oraz 854 badania mięsa zwierząt ubitych na użytek własny na obecność 
włośni (w tym 40 badań świń i 814 badań dzików). 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 204-215, 226-240 i 378) 

1) Analiza prowadzonego przez PIW rejestru zakładów zatwierdzonych, oraz 
wykazu podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną wykazała, że: 
a) w rejestrze PLW zaewidencjonowano 10 punktów odbioru mleka, które nie 

zostały ujęte w rejestrze GLW41, 
b) z rejestru podmiotów nadzorowanych w sposób nieuprawniony usunięto zakład, 

który uprzednio został wprowadzony do tego rejestru w dniu 15 listopada 
2010 r.   

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 54-72, 78-79 i 116-121, 159-163) 
Zastępca PLW wyjaśniła, że brak adnotacji w rejestrze PLW o zaprzestaniu 
działalności tych podmiotów musiał zostać spowodowany przypadkowym 
i niezamierzonym usunięciem wpisów w niniejszych rubrykach podczas 
uaktualniania przedmiotowego rejestru. 

 (Dowód: akta kontroli tom 1, str. 120 
c) w rejestrze zakładów zatwierdzonych PIW nie ujęto zakładu, który został 

zaewidencjonowany w rejestrze GLW pod nr 14265314. 
(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 54-72, 121) 

Zastępca PLW wyjaśniła, że rozbieżność pomiędzy rejestrem GLW a rejestrem PIW 
wynikła z powodu zgłoszenia rozpoczęcia dodatkowej działalności wymagającej 
zatwierdzenia. Mając na względzie, iż dominującą działalnością ww. zakładu jest 
transport środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (działalność podlegająca 
rejestracji), chcąc uniknąć zdublowania podmiotu w rejestrze własnym nie umieścił 
go dodatkowo w rejestrze podmiotów zatwierdzonych. 

 (Dowód: akta kontroli tom 1, str. 159-163) 

d) Zakład ASTRA został wpisany do rejestru zakładów zatwierdzonych PIW pod 
numerem identyfikacyjnym 14261102, natomiast w rejestrze GLW pod tym 
samym numerem zarejestrowane zostało PPH Astra.  

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 54-72, 121 i 130-137) 

                                                      
38  Zgodnie z instrukcją GLW nr GIWbż-500-1/2013 z dnia 03 kwietnia 2013 r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, 

kur lub kurcząt i indyków rzeźnych.  
39  Poz. 5-19 sprawozdania. 
40  Poz. 3-4 sprawozdania. 
41  WNI: 14265403; 14265420; 14265431; 14265435; 14265442; 14265443; 14265446; 14265454; 14265458; 14265461. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zastępca PLW wyjaśniła, że: jest to ten sam zakład, który został przekształcony. 
O przedmiotowej zmianie stanu faktycznego przez nieuwagę nie został 
powiadomiony GLW. 

 (Dowód: akta kontroli tom 1, str. 159-163) 

2) W badanym okresie, PIW nie powiadamiał Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 
o wykreśleniu z rejestru 25 zakładów. Było to niezgodne z art. 22 ust. 1 pkt 2 uppz.  

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 98-101 i 164 i tom 2, str. 378) 

Zastępca PLW wyjaśniła, że brak przekazywania niniejszej informacji spowodowany 
był powielaniem ustalonego już postępowania PIW dotyczącego skreślania 
podmiotów z rejestru a opartego na instrukcji GLW nr GIWbż-500-2/2013 z dnia 
26 sierpnia 2013 r., które to postępowanie wg ww. instrukcji nie obejmowało swym 
zakresem stosownego powiadamiania właściwym organów administracji rządowej 
o dokonaniu przedmiotowego wykreślenia zakładu z rejestru PIW. 

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 164) 

3) W latach 2013 – 2015 (do 30 czerwca), PLW nie przeprowadzał kontroli 
zakładów wykonujących działalność polegającą na sprzedaży bezpośredniej, nie 
dokonywał również oceny analizy ryzyka tych podmiotów. Nieprzeprowadzanie tych 
kontroli było niezgodne z pkt IX pp. 2 Sposób wykonania Instrukcji Nr GIWbZ-500-
2/11 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia, 
na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora 
spożywczego objętych urzędowym nadzorem Inspekcji Weterynarii.  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 84-107, 153-174 i 378) 

Zastępca PLW wyjaśniła, że analiza ryzyka nie została przeprowadzona  
w stosunku do ww. podmiotów, gdyż nie były one wcześniej kontrolowane a kontrola 
jest podstawą wykonania takiej analizy. W związku z posiadanymi zasobami 
pracowniczymi oraz rokroczną zwiększającą się ilością dodatkowych obowiązków 
wynikających z szeroko rozbudowanej sprawozdawczości oraz innych doraźnych 
kontroli nie byliśmy w stanie dokonać wszystkich planowanych kontroli. Staramy się 
ponadto, realizować podstawowe zadania inspekcji weterynaryjnej 
z uwzględnieniem ich ważności dla zachowania bezpieczeństwa żywności i zdrowia 
publicznego.  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 147-150) 

4) W 2014 r. nie zrealizowano jednej zaplanowanej kontroli w zakładzie 
zatwierdzonym, co było niezgodne z pkt VIII pp.”a” Instrukcji Głównego Lekarza 
Weterynarii z dnia 1 września 2011 r. Powyższy zakład przy ocenie ryzyka na 
poziomie „niskim” powinien być kontrolowany z częstotliwością minimalną raz na 12 
miesięcy. 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 94 i 161-165) 

Zastępca PLW wyjaśniła, że: brak przeprowadzenia kontroli w 2014 r. w jednym 
zakładzie zatwierdzonym spowodowany był rokrocznie zwiększającą się ilością 
dodatkowych obowiązków wynikających z szeroko rozumianego nadzoru PLW nad 
ochroną zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych oraz zapewnieniem 
bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego. 

 (Dowód: akta kontroli tom 2, str. 178-180) 

5) Analiza dokumentacji42 dotycząca wyznaczania lekarzy weterynarii nie będących 
pracownikami Inspektoratu do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 

                                                      
42  Analizą objęto dokumentację: po pięciu wyznaczonych lekarzy weterynarii w 2013 r. i w 2014 r. (14%), siedmiu 

wyznaczonych lekarzy weterynarii w 2015r. (20,5%), oraz dwie osoby personelu pomocniczego  w latach 2013 – 2015 
(100%).  
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ust. 1 uiw, w aspekcie spełnienia wymogów rozporządzenia MRiRW, oraz 
zarządzenia Nr 24 MWLW z dnia 23 lipca 2014 r. wykazała, że:  
a) w ośmiu przypadkach43 (47%) nie przedstawiono kontrolującemu dokumentów 

potwierdzających odbycie przez lekarza 3 miesięcznej praktyki w zakładzie 
uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez WLW – (§ 2 pkt 1 ww. 
rozporządzenia MRiRW), 

b) w sześciu przypadkach44 (35,3%) nie przestawiono kontrolującemu 
dokumentów potwierdzających zdanie testu45 lub notatki służbowej PLW 
o zwolnieniu lekarza z testu wraz z uzasadnieniem (pkt 8 i 9 ww. zarządzenia 
MWLW), 

c) w sześciu przypadkach46 (41,2%) nie przedstawiono kontrolującemu 
dokumentów potwierdzających odbycie 200 godzinnego szkolenia 
praktycznego przez lekarza (w odniesieniu do mięsa świeżego) w okresie 
próbnym przed rozpoczęciem samodzielnej pracy (pkt 12 ww. zarządzenia 
MWLW), 

d) w aktach osobowych dwóch osób personelu pomocniczego nie stwierdzono 
dokumentacji wymaganej § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia MRiRW, tj. dyplomu 
technika weterynarii i potwierdzenia odbycia, zakończonego egzaminem 
szkolenia teoretycznego i praktycznego. 

 (Dowód: akta kontroli tom 1, str. 197-265 i tom 2, str. 378) 

Zastępca PLW wyjaśniła (m.in.), że: decyzje związane z wyznaczeniem ww. lekarzy 
weterynarii oraz personelu pomocniczego związane były z uznaniem ich kwalifikacji 
zawodowych oraz wieloletnim doświadczeniem. 

(Dowód: akta kontroli tom 1, str. 235-265 i tom 2, str.378) 
1) Harmonogramy kontroli na poszczególne lata objęte kontrolą nie zostały 
formalnie zatwierdzone przez PLW. Na ww. harmonogramach widniały tylko podpisy 
osób je sporządzających.  

Zastępca PLW wyjaśniła, że z żadnej instrukcji nie wynika obowiązek podpisywania 
harmonogramów przez PLW. Do tej pory harmonogramy podpisywane były przez 
Zastępcę PLW – jako koordynatora działu, a w momencie dłuższej jego 
nieobecności podpisywały je tylko osoby sporządzające.  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 84-107, 147-150) 
2) We wszystkich harmonogramach (planach) kontroli na lata 2013 – 2015 
ujmowano zakład, którego działalność została zawieszona 17 października 2011 r. 
Zastępca PLW wyjaśniła, że zakład ten umieszczano w harmonogramach 
omyłkowo. 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 84-107 i 178-180 i 378) 
3) W PIW nie opracowano systemu ewidencji (rejestrów) wykonanych kontroli 
(zarówno planowych jak i doraźnych).  
Zastępca PLW wyjaśniła, że: powyższy obowiązek nie wynika z żadnych zarządzeń, 
instrukcji itp. Wykonanie planu kontroli można sprawdzić na podstawie 
haromonogramów i protokołów znajdujących się w segregatorach.  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 147-150) 

                                                      
43  W 2013 r. decyzja Nr PIW.W.77/2012 w 2014 r. decyzja Nr PIW.FIN.1131.25./2013; decyzja Nr PIW.FIN.1131.17./2013; 

w 2015 r. decyzja Nr PIW.FIN.1131.16./2014  decyzja Nr PIW.FIN.1131.34./2014 decyzja Nr PIW.FIN.1131.6./2014; 
decyzja Nr PIW.FIN.1131.46./2014;decyzja Nr PIW.FIN..BC.1131.28./2014 . 

44  W 2015 r.– decyzja Nr PIW.FIN.1131.16./2014 decyzja Nr PIW.FIN.1131.14./2014 decyzja Nr PIW.FIN.1131.34./2014 
decyzja Nr PIW.FIN.1131.6./2014 decyzja Nr PIW.1131.26/2014 decyzja Nr PIW.FIN..BC.1131.28/2014. 

45  O którym mowa w rozdz. IV, sekcji III, zał. I do rozporządzenia nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia  
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do 
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.2004.139.206 ze zm.). 

46  W 2015 r. decyzja Nr PIW.FIN.1131.16./2014 decyzja Nr PIW.FIN.1131.14./2014; decyzja Nr PIW.FIN.1131.34./2014; 
decyzja Nr PIW.FIN.1131.6./2014 decyzja Nr PIW.FIN..BC.1131.28./2014. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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4) Analiza wiarygodności liczby badań ubitych na użytek własny świń w kierunku 
włośnicy (poz. 4a) wykazała, że w sprawozdaniu RRW-6 za 2013 r. wykazano 
43 badania, natomiast z ewidencji księgowej PIW47 wynika, że zaewidencjonowano 
i pobrano opłaty za 45 takich badań. Podobnie analiza sprawozdania RRW-6 za 
2014 r. wykazała różnicę 5 badań (RRW-6 – 40, ewidencja księgowa – 45 badań).  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 204-215 i 217) 
Zastępca PLW wyjaśniła, że: pomyłka w danych wykazanych w ww. 
sprawozdaniach RRW-6 spowodowana była rozbieżnością terminów dostarczania 
dokumentów rozliczeniowych przez urzędowych lekarzy weterynarii do kasy i do 
Działu Bezpieczeństwa Żywności PIW. 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 243-244) 

W badanym okresie, rejestr zakładów wytwarzających produkty pochodzenia 
zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty prowadzony był 
nierzetelnie. Ponadto PIW nie wywiązywał się z obowiązku przekazania danych 
o zmianach w prowadzonym rejestrze do GLW, PPIS oraz WIIH. Wszystkie decyzje 
wydane przez PLW o wpisaniu podmiotów do rejestru poprzedzone były kontrolą. 
Nadto PLW nie przeprowadzał kontroli i oceny ryzyka w podmiotach prowadzących 
działalność polegającą na sprzedaży bezpośredniej, jak również zrezygnowanie 
z przeprowadzenia kompleksowej kontroli w jednym zakładzie zatwierdzonym, który 
powinien być kontrolowany corocznie.  

2. Ocena skuteczności egzekwowania przez Inspekcję wydanych 
zaleceń pokontrolnych 

2.1. PLW w zakresie uboju i przetwórstwa mięsnego realizował kontrole na bazie list 
kontrolnych SPIWET48 stanowiących załączniki do Instrukcji Głównego Lekarza 
Weterynarii Nr GIW hig-500-4/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r w sprawie metodologii 
urzędowych kontroli. Listy te zostały wprowadzone przez GLW w celu ujednolicenia 
sposobu i metod dokumentowania wyników kontroli. W ramach listy kontroli 
kompleksowej SPIWET sprawdzano m.in.: 

 stan sanitarno-techniczny (pomieszczeń produkcyjnych, pomieszczeń 
magazynowych, pomieszczeń socjalnych, maszyn, urządzeń, linii 
produkcyjnych, środków transportu),  

 warunki przechowywania (surowców, substancji dodatkowych dozwolonych, 
półproduktów, innych składników żywności),  

 zgodność z wymaganiami zdrowotnymi (surowców, dozwolonych substancji 
dodatkowych, substancji wzbogacających, półproduktów, wyrobów gotowych, 
użytej wody itp.), stosowanych w produkcji lub w przetwarzaniu żywności,  

 prawidłowość i skuteczność przeprowadzonych procesów mycia i dezynfekcji 
(maszyn, urządzeń, sprzętu, rąk personelu), środków czystości i konserwacji 
urządzeń,  

 prawidłowość i skuteczność środków ochrony przed szkodnikami, materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w szczególności 
urządzeń, drobnego sprzętu produkcyjnego, naczyń, opakowań jednostkowych 
i transportowych), 

 etykietowanie i sposób znakowania, 

 warunki magazynowania wyrobów gotowych,  

 stan higieny i zdrowotności pracowników biorących udział w procesie 
produkcji lub obrocie żywnością, 

                                                      
47  Wypełnione przez urzędowych lekarzy weterynarii formularze przeprowadzonych badań wraz z pokwitowaniami wpłat. 
48  Listy kontrolne SPIWET zostały opracowane dla kontroli: kompleksowych; sprawdzających i doraźnych; dobrostanu 

zwierząt (rzeźnie); standardowych procedur operacyjnych (rzeźnie); pracownika ds. dobrostanu zwierząt (rzeźnie)  
i urzędowego lekarza weterynarii. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 odbyte szkolenia wymagane w zakresie przestrzegania zasad higieny 
odpowiednio do wykonywanej pracy.  

 (Dowód: akta kontroli tom 2, str. 378) 

Nieprawidłowości lub uchybienia stwierdzone przez PIW podczas kontroli  
w zakładach zatwierdzonych oraz w zakładach prowadzących działalność 
marginalną, lokalną  i ograniczoną dotyczyły: nadzoru właścicielskiego49; wymogów 
higienicznych50; wymogów strukturalnych51; identyfikowalności surowców, 
składników, dodatków i materiałów opakowaniowych użytych do wyprodukowania 
produktu końcowego, oraz zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego (uoppz). 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 251-269) 

2.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień, PLW wydawał 
decyzje o ich usunięciu, a w uzasadnionych wypadkach nakładał kary pieniężne. 
We wszystkich analizowanych przypadkach zalecenia pokontrolne zostały 
wykonane. Realizacja wniosków pokontrolnych każdorazowo potwierdzana była 
kontrolami sprawdzającymi52. 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 251-269) 

Kontrole środków transportu wykazały nieprawidłowości polegające na braku 
książeczek sanitarno – epidemiologicznych kierowców. Kontrole sprawdzające 
wykazały ich usunięcie53. 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 251-269) 

Na koniec poszczególnych lat badanego okresu, PLW nie posiadał ani nie 
wykazywał w sprawozdawczości budżetowej należności pozostałych do zapłaty oraz 
zaległości z tytułu kar i grzywien54. W badanym okresie nie zaistniała również 
sytuacja konieczności przeprowadzania przez PIW postępowań windykacyjnych 
(w tym egzekucyjnych).  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 219-225 i 293-294) 
W latach 2013 – 2015 (I półrocze) złożono pięć odwołań od decyzji PLW. 
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii uchylił zaskarżone decyzje ze względu 
na: 

 brak jednoznaczności w ustaleniu, że ślady korozji na suficie nad całym 
pomieszczeniem hali uboju (części czystej) powodowały gromadzenie się  
i strząsanie zanieczyszczeń. W protokole pokontrolnym stwierdzono 
jedynie, że występują ślady korozji na suficie w jednej ubojni, 

 niewłaściwą ocenę uregulowań procedury reklamacji obowiązującej  
w jednym zakładzie, 

                                                      
49  Ustalenia pokontrolne w zakresie nadzoru właścicielskiego dotyczyły: prawidłowości sporządzenia dokumentacji 

zakładowej; sposobu i częstotliwości badania wytwarzanych produktów, stanu powierzchni produkcyjnych (badania 
mikrobiologiczne); czystości wody; harmonogramu szkoleń pracowników i kadry, oraz aktualności projektu 
technologicznego. 

50  Ustalenia w zakresie wymogów higienicznych dotyczyły: utrzymania w odpowiednim stanie czystościowym zakładu oraz 
sprzętu i urządzeń produkcyjnych; stanu higienicznego zaplecza sanitarnego (np. mycie rąk, korzystanie z toalet, 
sterylizacja sprzętu); higieny pracowników; wyposażenia  pracowników w czyste i odpowiednie do zajmowanych 
stanowisk ubrania robocze, oraz  stanu zdrowia pracowników (książeczki zdrowia). 

51  Ustalenia w zakresie wymogów strukturalnych dotyczyły: utrzymania w odpowiednim stanie technicznym zakładu, sprzętu  
i urządzeń produkcyjnych, w tym: utrzymania  w odpowiednim stanie posadzki, ścian, sufitów, okien, drzwi; elementów 
konstrukcyjnych, prawidłowość zastosowanych materiałów (materiał musi odpowiadać wymaganiom higienicznym), stanu 
utrzymania i kondycji technicznej sprzętu i urządzeń produkcyjnych; zapewnienia odpowiednich warunków termicznych 
pomieszczeń produkcyjnych, chłodni, mroźni i magazynów opakowań; stanu technicznego wentylacji, węzłów sanitarnych  
i oświetlenia;  projektu oraz stanu urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, oraz odpowiedniego utrzymania otoczenia 
zakładu 

52  Analizą objęto dokumentację źródłową z kontroli 12 zakładów zatwierdzonych w 2013 r.(50% kontroli w których 
stwierdzono uchybienia); 15 w 2014 r. (80%) i 6 w 2015 r. (50%), oraz 6 kontroli przeprowadzonych w MLO w 2013 r. 
w 2014 r. (100%) i 4 w I półroczu 2015 r. (66,7%). 

53  Stwierdzono na podstawie 2 kontroli przeprowadzonych w 2013 r. (100%). Kontrole przeprowadzone w latach 2014 – 
2015 (I półrocze) nie wykazały nieprawidłowości. 

54  Sprawozdania Rb-27 (roczne) z wykonania planów dochodów budżetowych (§§ 0570 i 0580). 
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 brak jednoznaczności w ustaleniu stanu faktycznego w odniesieniu do 
prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych w jednej ubojni,  

 brak jednoznaczności w ocenie stanu faktycznego w przedmiotowej 
sprawie, tj. częstotliwości pobierania do badania próbek z tusz 
wieprzowych55,  

 niezgodne z przepisami k.p.a. określenie terminu wykonania decyzji56.  

Wszystkie ww. sprawy zostały przekazane przez MWLW do ponownego 
rozpatrzenia. 
W okresie objętym kontrolą, decyzje wydane przez PLW nie były przedmiotem 
zaskarżenia do sądu administracyjnego. 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 317-324 i 378) 
2.3. W badanym okresie, PIW przesłał do organów ścigania cztery zawiadomienia  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie:  

 prowadzenia nielegalnej produkcji masarskiej (dwie skargi na tą samą osobę). 

Postępowanie wyjaśniające Policji nie potwierdziło zarzutów w tym zakresie,  

 produkcji wyrobów masarskich. Postępowanie wyjaśniające Policji nie 

potwierdziło zarzutów w tym zakresie. Stwierdzono, że podmiot wyrabia wyroby 

masarskie wyłącznie na użytek własny, 

 nielegalnego uboju świń i sprzedaży mięsa (anonim przekazany przez PPIS 

Siedlce). Postępowanie wyjaśniające Policji nie potwierdziło zarzutów w tym 

zakresie.  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 325-341 ) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W badanym okresie PLW podejmował skuteczne działania zmierzające do realizacji 
zaleceń pokontrolnych nałożonych na skontrolowane podmioty. Ponadto, w każdym 
przypadku pozyskania informacji (skargi, wnioski) o nielegalnej produkcji i/lub 
sprzedaży wyrobów masarskich, PLW występował do Policji z wnioskami 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

3. Ocena prawidłowości i skuteczności współpracy pomiędzy 
inspekcjami 

3.1. W okresie objętym kontrolą, PIW prowadził współpracę z inspekcją 
weterynaryjną i sanitarną realizując zadania w ramach RASFF. W latach 2013-2015 
(do 30 czerwca), PIW otrzymał pięć powiadomień57 (działania podjęte w związku 
z tymi informacjami opisano w pkt 1.9 obszaru 1). W tym samym okresie PIW, 
w wyniku ustaleń pokontrolnych przekazał za pośrednictwem systemu RASFF 
10 powiadomień58. Wszystkie powiadomienia dotyczyły produktów poza terminem 
przydatności do spożycia. 

 (Dowód: akta kontroli tom 2, str. 342-343) 

1.2. Kwestię powiadamiania PPIS oraz WIIH o skreśleniu zakładu z rejestru PIW 
opisano w obszarze 1 (ustalone nieprawidłowości pkt 2). 

                                                      
55  decyzja PLW nr PIW.BŻ-PU.4300.43.1.2015 z dnia 25 marca 2015 r., decyzja uchylająca WIW.BŻ-PU-I.9210.97.2015.J.A 

z dnia 12 czerwca 2015 r. 
56  Decyzja PLW nr PIW.BŻ-PU.4300.75.1.2014 z dnia 3 kwietnia 2015 r., decyzja uchylająca WIW.BŻ-PU-

I.9210.116.2015.P.K. z dnia 22 czerwca 2015 r. 
57  Trzy w 2013 r. i po jednej w 2014 i 2015 r. 
58  Powiadomienia dotyczyły: stwierdzenia obecności Listeria monocytogenes: w ogonówce wędzonej, w szynce wiejskiej,  

w kaszance i w kiełbasie wiejskiej; stwierdzenie obecności Salmonelli: w udku w posypce, w kebabie drobiowym, 
w mięsie z uda i w filecie indyczym; stwierdzenie obecności doksycykliny w produkcie: noga z kurczaka mrożona 
i w jajach kurzych;  
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1.3. W badanym okresie, współdziałanie PLW z PPIS oparte było na Porozumieniu 
zawartym w dniu 25 kwietnia 2008 r., w którym określono szczegółowe warunki 
i sposób współdziałania w zakresie: 

 sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności  
w zakładach produkujących środki spożywcze, 

 wystąpienia chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych. 

W Porozumieniu określono również zasady i zakres: 

 bieżącej współpracy PPIS i PIW, mającej na względzie zapewnienie 
sprawnego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności 
i żywienia oraz nad sytuacją epidemiologiczną i epizootyczną w zakresie 
chorób odzwierzęcych (zoonoz),  

 nadzoru nad zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego. 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 346-359) 

W ramach współdziałania i współpracy (zgodnie z § 2 ww. Porozumienia59) PPIS na 
początku każdego roku kalendarzowego przekazywał do PIW listy zakładów 
produkujących lub przechowujących środki spożywcze wspólnie nadzorowanych 
przez Inspekcję Weterynarii i PIS – w celu weryfikacji obiektów planowanych do 
wspólnej kontroli. Ponadto, raz na pół roku MWLW przesyłał do PIW listę zakładów 
wytypowanych do wspólnej kontroli z PIS. 

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 360-374) 

PIW nie nadzoruje żadnego marketu spożywczego na terenie powiatu siedleckiego, 
ponieważ jak wyjaśniła Zastępca PLW żaden z działających na terenie powiatu 
siedleckiego market spożywczy (sklep wielkopowierzchniowy) nie zgłosił 
prowadzenia działalności polegającej na rozbiorze mięsa, produkcji mięsa 
mielonego oraz surowych wyrobów mięsnych przeznaczonych do wprowadzana na 
rynek, obróbce innego nieprzetworzonego surowca pochodzenia zwierzęcego lub 
przechowywaniu produktów pochodzenia zwierzęcego wymagających kontrolowanej 
temperatury składowania.  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 375-377) 
PIW nie prowadził bieżącego nadzoru weterynaryjnego w zakresie przetwórstwa  
i sprzedaży mięsa na targowiskach. Kontrole w tym zakresie prowadzone były 
jedynie na wniosek PPIS. W badanym okresie do PIW wpłynęło jedno takie 
zawiadomienie. W wyniku postępowania administracyjnego osobę dokonującą 
w kiosku na targowisku miejskim w Siedlcach sprzedaży mięsa pochodzącego 
z uboju własnego oraz wędlin pochodzących z własnej produkcji ukarano karą 
pieniężną.  

 (Dowód: akta kontroli tom 2, str. 375-377) 
Zastępca PLW, odmówiła przeprowadzenia, podczas kontroli NIK, oględzin 
targowiska, stwierdzając jednocześnie w swoich wyjaśnieniach (m.in.) że: PIW  
w Siedlcach nie może przeprowadzić takich oględzin nie dysponując żadnymi 
informacjami dotyczącymi prowadzenia na terenie targowisk działalności, która 
powinna być pod nadzorem PIW. Ponadto Zastępca PLW powołała się na 
stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii zawarte w piśmie z dnia 18 lipca 2014 r. 
znak: GIWpr-026-4/2014(4) cyt:”… powiatowi lekarze weterynarii nie mają 
możliwości wykonywania czynności kontrolnych w podmiocie, który powinien 
podlegać nadzorowi Inspekcji Sanitarnej”.  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 270-272) 

                                                      
59  § 3 Porozumienia ramowego z dnia 21 września 2007 r. zawartym pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

a Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów 
Inspekcji Weterynaryjnej. 
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Zgodnie z § 4 pkt 5 Porozumienia z dnia 25 kwietnia 2008 r. „przedstawiciele PPIS 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami 
pochodzenia zwierzęcego z zakładów żywienia zbiorowego, a w szczególności 
podejrzeniem przekazywania ich w celu karmienia trzody chlewnej – niezwłocznie 
będą przekazywać informacje o tym fakcie organom nadzoru Inspekcji 
Weterynaryjnej”60. Zastępca PLW wyjaśniła, że: w latach 2013- 205 (I półrocze) do 
siedziby PIW nie wpłynęły informacje dotyczące powyższego. PIW w latach 2013- 
2015 (I półrocze) nie otrzymał informacji od PPIS odnośnie zwrotów produktów 
pochodzenia zwierzęcego od podmiotów zajmujących się sprzedażą detaliczną do 
producentów tych produktów.   

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 351 i 376) 
W okresie objętym kontrolą, PIW nie nawiązał współpracy z PPIS w zakresie 
nadzoru nad zakładami eksportującymi produkty pochodzenia zwierzęcego do 
krajów trzecich, ponieważ zakłady te objęte są wyłącznie nadzorem PIW.  

(Dowód: akta kontroli tom 2, str. 376) 

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

W okresie objętym kontrolą PIW na bieżąco współpracował z innymi inspekcjami  
w zakresie bezpieczeństwa żywności. Współpraca ta polegała na wymianie 
informacji, oraz wspólnym planowaniu i przeprowadzaniu kontroli. Ponadto w celu 
eliminacji zagrożeń, PIW aktywnie współuczestniczył w przekazywaniu powiadomień 
do systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach 
Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF). 

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

1) przeprowadzenie kontroli i dokonywanie oceny poziomu ryzyka 
w podmiotach wykonujących działalność polegającą na sprzedaży 
bezpośredniej, w których nie przeprowadzano kontroli od 2013 r, 

2) przeprowadzanie kontroli w zakładach zatwierdzonych z częstotliwością  
określoną w Instrukcji Nr GIWbż-500-2/11 Głównego Lekarza Weterynarii  
z dnia 1 września 2011 r.,  

3) powiadamianie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o skreśleniu zakładu 
z rejestru, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 uppz, 

4) przyjmowanie od lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego, nie 
będących pracownikami Inspektoratu, ofert zawierających wszystkie 
dokumenty potwierdzające spełnienie przez nich wymaganych kwalifikacji 
zawodowych. 

  

                                                      
60  § 5 Porozumienia ramowego z dnia 21 września 2007 r. 
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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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 28 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. 

Warszawa, dnia 11 grudnia 2015 r. 

 

Kontroler Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Warszawie 
 

Wocedyrektor 
Janusz Łojewski 

 

Krzysztof Matyjasiak 
główny specjalista  
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