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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 Marcin Mirończuk, specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 98430 z dnia 9 listopada 2015 r.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Warszawie z siedzibą w Siedlcach, 
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

lek. wet. Paweł Meyer, Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii3 
(dowód: akta kontroli, tom I str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii5 właściwie wykonywał zadania 
w zakresie bezpieczeństwa żywności.  
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej6, dokonywał analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt.  
W okresie objętym kontrolą7, MWLW przeprowadzał kontrole powiatowych lekarzy 
weterynarii8, w tym związanych z bezpieczeństwem żywności pochodzenia 
zwierzęcego. W latach 2013-2015 (do 30 czerwca), MWLW przeprowadził 139 
kontroli doraźnych w zakresie bezpieczeństwa żywności, poleconych przez 
Głównego Lekarza Weterynarii9. 
MWLW zgodnie z procedurami wydawał upoważniania do prowadzania szkoleń 
myśliwych w zakresie zdrowia i higieny. Pomimo możliwości, wynikających z art. 
18 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego10, 
MWLW nie skontrolował podmiotu przeprowadzającego szkolenie dla myśliwych 
w zakresie realizacji programu tych szkoleń oraz posiadania przez osoby 
przeprowadzające szkolenie minimalnych kwalifikacji określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ust. 7 tej ustawy. Rzetelnie sporządzano 
sprawozdania dotyczące wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa.  

                                                      
1  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 – dalej ustawa o NIK. 
2  Dalej także WIW. 
3  Zgodnie z § 8 regulaminu organizacyjnego w czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska WLW lub czasowej 

niemożliwości wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu kieruje Zastępca 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 

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, NIK 
stosuje ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

5  Zwany dalej MWLW. 
6  Dz. U. z 2015 r., poz. 1482 – dalej także uiw. 
7  Kontrolą objęto lata 2013-2015 (do 30 czerwca), a w uzasadnionych przypadkach badaniami kontrolnymi objęto działania 

sprzed i po tym okresie, jeśli miały związek z zagadnieniami będącymi przedmiotem kontroli. 
8  Dalej także PLW. 
9  Dalej także GLW. 
10  Dz. U. z 2014 poz. 1577 - zwana dalej także uppz. 

Ocena ogólna 



 

3 

Na bieżąco przekazywano GLW zweryfikowane informacje dotyczące podmiotów 
ujętych w rejestrach i wykazach prowadzonych przez PLW. Skutecznie 
egzekwowano zalecenia pokontrolne od skontrolowanych podmiotów oraz 
prawidłowo współpracowano z Inspekcją Sanitarną. 
W kontrolowanym okresie, MWLW nie przeprowadził pięciu kontroli powiatowych 
lekarzy weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności, spośród 14 ujętych 
w rocznych planach, co w ocenie NIK świadczy o występowaniu niewłaściwych 
mechanizmów kontroli zarządczej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Inspekcji w zakresie zgodności z prawem. 

1.1. W okresie objętym kontrolą, MWLW zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3 uiw 
dokonywał analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów 
pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych 
przy ich produkcji na obszarze województwa.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 255-256) 

1.2. Na lata 2013-2015, MWLW zaplanował przeprowadzenie 14 kontroli w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (pięć w 2013 r., trzy w 2014 r. i sześć w 2015 r.). 
W 2013 r. przeprowadzono wszystkie kontrole ujęte w planie, w 2014 r. - dwie11, 
oraz jedną12 do 15 grudnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 6, tom II str. 382-383) 

Z analizy dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli wynika, że w pięciu 
przypadkach, spośród siedmiu13, weryfikowano rzetelność rejestrów podmiotów 
nadzorowanych, a w dwóch sprawdzano prawidłowości naliczania wynagrodzenia 
za wykonywane czynności osób wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych 
i mięsa. We wszystkich przypadkach sprawdzano prawidłowość wydanych decyzji 
administracyjnych i sposób ich realizacji; weryfikowano postępowania PLW 
w zakresie oceny ryzyka w przedsiębiorstwach sektora spożywczego objętych 
urzędowym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej oraz oceniano prawidłowość 
zakwalifikowania zakładów do danej kategorii ryzyka podczas przeprowadzania 
kontroli PLW. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 7-283) 

Przekazywane kontrolowanym Inspektoratom wystąpienia pokontrolne zawierały 
jednoznaczną ocenę kontrolowanej działalności. MWLW skutecznie egzekwował od 
kontrolowanych podmiotów sposób realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 39-43, 49-52, 62-63, 77-86, 97-99,194-230, 
241-244, 282-283) 

1.3. W okresie objętym kontrolą, MWLW przeprowadził, na polecenie GLW, 133 
kontrole doraźne14 w zakresie bezpieczeństwa żywności. Analizą objęto 10 losowo 
wybranych kontroli z których wynika, że MWLW w każdym przypadku ustalał stan 
faktyczny (w PIW i w zakładzie w którym przeprowadzono oględziny), a w sytuacji 
wykrycia nieprawidłowości formułował wnioski i zalecenia pokontrolne, które zostały 
realizowane. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 284-344) 

                                                      
11  W tym jedna sprawdzająca. 
12  Jedną kontrolę przeniesiono na 2016 r., jedna jest w trakcie realizacji, a trzy jeszcze nie wszczęto. 
13  Razem z kontrolą sprawdzającą. 
14  W tym 64 w 2013 r. i 69 w 2014 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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GLW za pośrednictwem MWLW polecał przeprowadzenie kontroli z poziomu PIW 
w zakresie, np.: sprawdzenia poprawności pod względem bezpieczeństwa i higieny 
całego procesu produkcyjnego proszków mlecznych; występowania w serze bakterii 
z grupy pałeczki jelitowej oraz poziomu zawartości ołowiu w związku z wykryciem 
tego przez stronę rosyjską; sprawdzenia doniesienia o prowadzeniu nielegalnego 
uboju bez ogłuszenia oraz sprawdzenia skargi w sprawie prowadzenia uboju 
nielegalnego trzody chlewnej. W trakcie przeprowadzanych przez PLW kontroli, nie 
stwierdzono nieprawidłowości.    

(dowód: akta kontroli, tom I str. 345-393) 

1.4. W kontrolowanym okresie, MWLW upoważnił cztery podmioty do 
przeprowadzenia szkoleń dla myśliwych w zakresie zdrowia i higieny, o których 
mowa w załączniku III w sekcji IV w rozdziale I w ust. 1 do rozporządzenia 
nr 853/200415. Wydawanie upoważnień do prowadzenia tych szkoleń odbywało się 
zgodnie z art. 18 uppz.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 394-417) 

MWLW nie przeprowadzał kontroli podmiotów upoważnionych do przeprowadzania 
szkoleń w zakresie realizacji programu tych szkoleń oraz posiadania przez osoby 
przeprowadzające szkolenia minimalnych kwalifikacji określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ust. 7 uppz. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 251-252) 

1.5. W kontrolowanym okresie, MWLW przekazywał GLW informacje o podmiotach 
ujętych w rejestrach i wykazach prowadzonych przez PLW, o których mowa 
w art. 20 ust. 1 uppz, w tym informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub 
prawnego podmiotu ujawnionego w tym rejestrze lub wykazie. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 418-644) 

1.6. Sprawozdania z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa RRW-6 za lata 
2013-2014 r. sporządzane były rzetelnie. Przekazywane przez powiatowych lekarzy 
weterynarii dane zostały prawidłowo zaprezentowane w sprawozdaniu przekazanym 
GLW. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 1-33) 

W 2014 r. nie przeprowadzono jednej kontroli PLW (spośród trzech), która była ujęta 
w rocznym planie, a do 15 grudnia 2015 r. nie zrealizowano czterech16 kontroli 
spośród sześciu ujętych w planie kontroli na 2015 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 6) 

Zastępca MWLW Paweł Meyer wyjaśnił, że powodem nie przeprowadzenia kontroli 
planowych było to, że np. w roku 2014 r. w związku z pełnieniem obowiązków 
MWLW przez PLW w Wyszkowie wstrzymano realizacje kontroli PIW w Wyszkowie, 
konieczność, na polecenie GLW, wstrzymano kontrole doraźne w zakresie nadzoru 
PLW nad zakładami uboju i rozbioru bydła. Dodatkowo w roku 2014 oraz 2015 WIW 
z/s w Siedlcach był kontrolowany z zakresu bezpieczeństwa żywności przez GLW, 
Wojewodę oraz NIK. Obowiązek udzielania informacji oraz sporządzania zestawień 
dla kontrolujących instytucji oczywiście także wpływa na możliwość wykonania 
kontroli w terenie, co skutkowało np. w 2015 r. wstrzymaniem kontroli w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Ponadto w okresie 2013-2015 r. przesuwano także terminy 
kontroli z powodu zmiany na stanowisku PLW w PIW w Białobrzegach, Radomiu 
i Łosicach. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 383) 

                                                      
15  Dz.U.UE.L 139 z 30.04.2004, s. 1 ze zm. 
16  Jedną kontrolę przeniesiono na 2016 r., a trzech jeszcze nie wszczęto. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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MWLW nie skontrolował podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia szkoleń 
w zakresie realizacji programu szkolenia oraz spełnienia przez osoby prowadzące 
szkolenie minimalnych kwalifikacji. Możliwość skontrolowania podmiotów 
w powyższych zakresach wynika z art. 18 ust. 3 uppz.  

Zastępca MWLW Paweł Meyer wyjaśnił, że art. 18 ust. 3 uppz nie nakłada na 
wojewódzkiego lekarza weterynarii obowiązku kontrolowania podmiotu 
upoważnionego do przeprowadzenia szkolenia w zakresie realizacji programu 
szkolenia oraz posiadania przez osoby przeprowadzające szkolenie minimalnych 
kwalifikacji lecz przyznaje mu uprawnienie do kontroli w przedmiotowym zakresie, 
nie określając nawet sytuacji w jakich mógłby z tego uprawnienia skorzystać. 
Z uwagi na to, że do MWLW nie docierały jakiekolwiek sygnały świadczące 
o nieprawidłowościach przy realizacji szkoleń, MWLW, nie przeprowadzał kontroli 
we wskazanym powyżej zakresie. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 253) 

MWLW prawidłowo dokonywał analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt. Na bieżąco 
przekazywano GLW informacje o podmiotach ujętych w rejestrach i wykazach 
prowadzonych przez PLW. Rzetelnie sporządzano sprawozdania dotyczące 
wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa. Upoważnienia do prowadzenia 
szkoleń dla myśliwych w zakresie zdrowia i higieny wydawano zgodnie 
z procedurami. Nie dokonywano sprawdzenia podmiotów upoważnionych do 
przeprowadzenia szkoleń w zakresie realizacji programów oraz spełnienia przez 
osoby je przeprowadzające minimalnych kwalifikacji, mimo takich możliwości 
określonych w art. 18 ust. 3 uppz. W latach 2014-2015 (do 15 grudnia), MWIW nie 
przeprowadził pięciu kontroli ujętych w rocznych planach, co w ocenie NIK może 
świadczyć o występowaniu niewłaściwych mechanizmów kontroli zarządczej.  

2. Egzekwowanie przez Inspekcje wydanych zaleceń 
pokontrolnych  

2.1. W latach 2013-2015 (do 30 czerwca), MWLW przeprowadził 14 kontroli 
w powiatowych inspektoratach weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności 
oraz egzekwowania usunięcia nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych przez 
PLW. Dodatkowo w ramach kontroli, w celu oceny nadzoru PLW nad zakładami 
produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzano oględziny 
w tych zakładach. Analiza losowo wybranych ośmiu wystąpień pokontrolnych 
wykazała, że inspektorzy PIW nierzetelnie przeprowadzali kontrole w zakresie 
bezpieczeństwa żywności oraz ustalano zbyt długie terminy na usunięcie uchybień 
po przeprowadzonych kontrolach. Stwierdzone przez MWLW (w trakcie oględzin) 
nieprawidłowości lub uchybienia dotyczyły m.in.: 

 przy zatwierdzaniu zmienionego projektu technologicznego zakładu, PLW nie 
zweryfikował dokonanych uzupełnień poczynionych przez ten podmiot. 
Urzędowo potwierdzało nieistniejący stan faktyczny tzn. nie było wymaganych 
elementów projektu technologicznego w odniesieniu do ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego kat. 1 w części opisowej projektu technologicznego, 

 obecności w zakładzie mięsa nieznanego pochodzenia (nieoznakowane), co 
wykazała również wcześniejsza kontrola PLW (stan się powtórzył), 

 naruszenia warunków sanitarnych przy produkcji żywności pochodzenia 
zwierzęcego, 

 zaakceptowania harmonogramu badań na 2013 r. bez uwzględnienia w nim 
badań w kierunku Listeria monocytogenes w wymazach pobieranych ze 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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sprzętu i powierzchni oraz nieodnotowywania w protokołach z kontroli 
przeprowadzonych w 2013 r. braku badań przechowalniczych; 

 niewłaściwego stanu higieniczno-strukturalnego pomieszczeń oraz 
niewłaściwego stanu urządzeń (niezabezpieczony otwór wentylacyjny 
w pomieszczeniu wędzarni – na co już wcześniej zwrócił uwagę PLW 
w wydanej decyzji – co nie zostało przez podmiot wykonane, ubytki 
powierzchni, nieszczelne drzwi zewnętrzne, korozja elementów metalowych, 
zniszczone cokoły łączące ściany z podłogą, skropliny na suficie, pozostałości 
pianki uszczelniającej w ścianie oraz niezabezpieczone przewody elektryczne), 

 braku harmonogramu badań środowiskowych, uwzględniających wszystkie 
mikroorganizmy, które stanową kryterium oceny higieny procesu. Brak 
weryfikacji badań właścicielskich w laboratoriach zewnętrznych. 

Przekazywane kontrolowanym Inspektoratom wystąpienia pokontrolne zawierały 
jednoznaczną ocenę kontrolowanej działalności. MWLW skutecznie egzekwował od 
kontrolowanych podmiotów sposób realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 7-283) 

Na lata 2013-2015, MWLW zaplanował przeprowadzenie 53 audytów (13 w 2013 r., 
12 w 2014 r. i 28 w 2015 r.) dotyczących: produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego; stosowania dodatków w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego; 
nadzoru nad paszami docelowymi i niedocelowymi; zakładów zatwierdzonych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853 – sekcja VIII-Produkty rybołówstwa, sekcji X – 
jaja i przetwory jajeczne i sekcji IV – dziczyzna oraz podlegającymi rejestracji 
punktami skupu dziczyzny; plan gotowości zwalczana ASF oraz sprawdzenia 
sposobu wykorzystania wniosków sformułowanych w ramach poprzednich audytów. 
Do kontroli wytypowano 4 raporty końcowe, w tym jeden dotyczący sposobu 
wykorzystania wniosków sformułowanych w ramach wcześniejszego audytu. 
Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, m.in. że: stan zatrudnienia i poziom 
wynagrodzeń PIW był niewystarczający dla zapewnienia odpowiedniego poziomu 
kontroli; negatywnie wpływał na jakość i profesjonalizm kontroli brak szkoleń jak 
i brak wewnętrznych regulacji odnoszących się do kwestii związanych z kontrolami; 
kontrole planowe trwały 1 dzień i obejmowały całość zagadnień weterynaryjnych 
dotyczących nadzorowanych zakładów co skutkowało jej ograniczeniem 
i wybraniem tylko pewnego zakresu; w trakcie kontroli PLW nie pobierano losowo 
próbek do badania zawartości histaminy; nie pobierano wymaganych opłat za 
kontrole urzędowe dotyczące nadzorowanych zakładów. W wyniku audytu 
sprawdzającego stwierdzono, że kontrolowany podmiot wykorzystał wnioski 
dotyczące PLW.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 34-139) 

2.2. W kontrolowanym okresie, inspekcja weterynaryjna z terenu województwa 
mazowieckiego skierowała 29 zawiadomień do organów ścigania w związku 
z naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności (w 2013 r. – 18, 
w 2014 r. – 10, a w I półroczu 2015 r. – jedno). Zawiadomienia te skierowano 
między innymi na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt17; ustawy o produktach 
pochodzenia zwierzęcego; ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny18; oraz 
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń19. Zawiadomienia dotyczyły 
przypadków takich jak, np.: podejrzenie nielegalnej działalności polegającej na 

                                                      
17  Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm. 
18  Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm. 
19  Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm. 
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rozbiorze mięsa czerwonego; nielegalnego uboju i rozbioru mięsa; rozbioru mięsa 
bez dokumentu pochodzenia; nie posiadania zezwolenia na produkcję masy 
jajecznej; niezgodności dotyczących dat uboju; składowania mięsa drobiowego bez 
wymaganego zatwierdzenia; rozbieżności pomiędzy ilością ubitego bydła 
zgłoszonego do ARiMR, a ilością bydła poddanego ubojowi; niezgodności numeru 
plomby znajdującej się na środku transportu, a świadectwem zdrowia oraz 
niecertyfikowanego obrotu jajami i ich składowania.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 140-146) 

Spośród 29 spraw skierowanych do organów ścigania w związku z naruszeniem 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności w: 15 przypadkach umorzono 
postępowanie/sprawę/dochodzenie; w trzech odmówiono wszczęcia dochodzenia 
w sprawie; w pięciu podejrzenie nielegalnych działań nie potwierdziło się; w pięciu 
przypadkach nie było informacji na temat działań w sprawie; w jednym przypadku 
nałożono karę pieniężną.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 140-146) 

Spośród 15 ww. umorzeń postępowań/spraw/dochodzeń w dwóch przypadkach 
złożono zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania i na umorzenie 
dochodzenia. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 144-145) 

Zastępca MWLW wyjaśnił, że z informacji uzyskanych od powiatowych lekarzy 
weterynarii wynika, iż głównym powodem nie składania przez nich zażaleń na 
postanowienia o umorzeniu postępowania/sprawy/dochodzenia oraz odmowie 
wszczęcia dochodzenia było traktowanie przez nich treści przedmiotowych 
postanowień jako „profesjonalnej” wykładni przepisów prawa. Odnośnie nie 
pozyskiwania informacji o dalszych działaniach od organów ścigania powiatowi 
lekarze weterynarii wskazywali na brak interesu prawnego w uzyskaniu odpisu 
zapadłego orzeczenia. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 253-254) 

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

Biorąc pod uwagę skalę i wagę stwierdzanych przez MWLW nieprawidłowości 
w trakcie audytów i kontroli dotyczących sprawowania przez PLW nadzoru 
w zakresie bezpieczeństwa żywności, zdaniem NIK, MWLW powinien objąć 
kontrolami większą liczbę PIW, a o powtarzających się nieprawidłowościach 
infomować wszystkich powiatowych lekarzy weterynarii z województwa 
mazowieckiego. W ocenie NIK takie działanie mogłyby przyczynić się do 
ograniczenia występowania nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

Zastępca MWLW wyjaśnił, że kontrole planowe w trybie zwykłym są jednym 
z licznych zadań jakie wykonuje zespół do spraw bezpieczeństwa żywności oraz nie  
są jedynymi zadaniami zespołu ds. bezpieczeństwa żywności. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 382) 

Działania podejmowane przez MWLW zapewniły prawidłowe egzekwowanie 
wydawanych zaleceń pokontrolnych. Biorąc pod uwagę wagę i skalę 
nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli 9 PIW przeprowadzonych w latach 
2013-2015, w ocenie NIK, objęcie kontrolami większej liczyby PIW oraz 
informowanie pozostałych PLW mogłoby skutecznie ograniczyć występowanie 
nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa żywności. 
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3. Współpraca pomiędzy inspekcjami  

Na podstawie § 9 Porozumienia ramowego zawartego pomiędzy Głównym 
Inspektorem Sanitarnym (GIS), a GLW o współdziałaniu i współpracy organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 
21 września 2007 r.20, MWLW zawarł 18 lutego 2008 r. Porozumienie 
z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym21 w Warszawie 
o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów 
Inspekcji Weterynaryjnej22. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 147-154) 

Zastępca MWLW wyjaśnił, że za wyjątkiem PLW w Płońsku i Sierpcu pozostali PLW 
zawarli porozumienia z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi. Jak 
wyjaśnili PLW w Płońsku i Sierpcu nie zawierali porozumień z PPIS z powodu 
niewystępowania na ich terenie podmiotów przewidzianych do wspólnych kontroli.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 254) 

MWLW i PWIS, zgodnie z § 2 Porozumienia z dnia 18 lutego 2008 r., nie rzadziej niż 
raz na sześć miesięcy przekazywały sobie listy zakładów produkujących lub 
przechowujących środki spożywcze wspólnie nadzorowanych przez Inspekcję 
Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Sanitarną oraz prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów pochodzenia 
zwierzęcego „na odległość” (sprzedaż wysyłkowa).  

PWIS przekazywał MWLW listy zakładów produkujących lub przechowujących 
środki spożywcze, które produkują lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały 
paszowe dla zwierząt. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 155-200) 

W kontrolowanym okresie, zgodnie z § 6 Porozumienia z 18 lutego 2008 r. ww. 
Inspekcje na szczeblu wojewódzkim współpracowały w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, np. PWIS informował MWIW o: stwierdzeniu nieoznakowanej dostawy 
polędwicy sopockiej do kontrolowanej jednostki przez Wojewódzką Stację Sanitarno 
– Epidemiologiczną; podejrzeniu nielegalnego uboju zwierząt oraz przetwórstwa 
mięsa na terenie gospodarstwa rolnego czy o stwierdzeniu obecności E. coli 
potencjalnie wytwarzających Beta-laktamazy z grupy ESBL, AmpC 
i karbapenemazy. Wszystkie przekazane informacje zostały przez MWIW zbadane. 
Ponadto MWIW zgłaszał do RASFF23 wykrycie w produkcie mięsnym bakterii 
Salmonelli Enteritidis oraz Listerii monocytogenes przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną lub przez Zakład Higieny Weterynaryjnej. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 201-249) 

Podczas kontroli MWLW w ramach nadzoru PLW nad bezpieczeństwem żywności 
stwierdzano, że PLW obejmował nadzorem markety spożywcze, w których odbywał 
się rozbiór mięsa, produkcja mięsa mielonego oraz surowych produktów mięsnych 
przeznaczonych do wprowadzenia na rynek, obróbka innego nie przetworzonego 
surowca pochodzenia zwierzęcego lub przechowywanie produktów pochodzenia 
zwierzęcego wymagających kontrolowanej temperatury składowania.  

Oględziny przeprowadzone przez MWLW w ośmiu zakładach wykazały, że PLW 
sprawdzał warunki klimatyczne pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych 

                                                      
20  http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3410. 
21  Zwany dalej PWIS. 
22  Zwane dalej porozumieniem z dnia 18 lutego 2008 r. 
23  Rapid Alert System for Food and Feed. 
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zakładów. Kontrole PLW wykazały m.in., że: przekraczano temperaturę w zakładzie 
oraz nie prowadzono pomiaru temperatury mięsa w pomieszczeniach rozbioru. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 37-39, 72-73, 262; tom II str. 254-255) 

W zakresie sprzedaży bezpośredniej, marginalnej, lokalnej i ograniczonej produktów 
pochodzenia zwierzęcego, Zastępca MWLW wyjaśnił, że zgodnie z ustawą  
o produktach pochodzenia zwierzęcego PLW obejmują nadzorem zakłady, które 
zwróciły się z odpowiednim wnioskiem. Informacja min. o wpisie do rejestru jest 
przekazywana, za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, do 
Głównego Lekarza Weterynarii, jak również analiza przeprowadzana podczas 
kontroli PLW wskazuje, że nadzorują oni zarówno podmioty zakwalifikowane do 
sprzedaży bezpośredniej jak i prowadzące działalność marginalną, lokalną 
i ograniczoną. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od PLW, w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie sprzedaży bezpośredniej lub MLO, 
przekazywali oni do PPIS informacje w zakresie istotnych naruszeń przepisów 
takich jak działalność nielegalna. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 255) 

W trakcie kontroli NIK, MWLW przesłał pismo do wszystkich PLW w celu 
wyegzekwowania kopii porozumień zawartych pomiędzy powiatowymi 
inspektoratami weterynarii, a państwowymi powiatowymi inspektoratami sanitarnymi 
o współdziałaniu i współpracy, o której mowa w § 8 Porozumienia z dnia 
21 września 2007 r. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 153, 254, 384-386) 

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

MWLW właściwie prowadził bieżącą współpracę z organami Inspekcji 
Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa 
żywności. 

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 realizowanie 
planów kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zwiększenie liczby 
podmiotów objętych tymi kontrolami.  
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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 wniosku pokontrolnego 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 21 grudnia 2015 r.  
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