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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/043 – Nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontroler Stefan Padzik specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
Nr LWA/80/2016 z dnia 28 września 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach1, ul. Kazimierzowska 29 
08-110 Siedlce. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Beata Anna Tomanek2, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii3.  
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości4, 
działalność MWLW w latach 2014-2016 (I poł.) w zakresie sprawowania nadzoru 
nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich w transporcie 
i uboju oraz podejmowania działań w związku z otrzymanymi informacjami 
o występujących nieprawidłowościach w tym obszarze.  

MWLW w okresie objętym kontrolą kontrolował prawidłowość realizacji przez 
powiatowych lekarzy weterynarii5 z terenu województwa mazowieckiego zadań 
dotyczących sprawowania nadzoru nad dobrostanem zwierząt w czasie transportu 
i w trakcie uboju oraz podejmował działania w celu wyegzekwowania usunięcia 
nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie tych kontroli. Realizując polecenia 
Głównego Lekarza Weterynarii6 przeprowadzał kontrole doraźne w podmiotach 
zajmujących się ubojem i transportem zwierząt. Odpowiednio reagował 
na otrzymywane informacje (m.in. skargi) o występujących nieprawidłowościach 
w tym zakresie. Rzetelnie sporządzał zbiorcze roczne sprawozdania dotyczące 
nadzoru weterynaryjnego.  

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości przy realizacji przedmiotowych zadań 
dotyczyły:  

 niepodejmowania w badanym okresie przez MWLW jak i przez 
nadzorowanych przez ten organ PLW z terenu województwa mazowieckiego 

                                                      
1 Dalej także: WIW lub Inspektorat. 
2 Od 7 marca 2016 r. Wcześniej w okresie objętym kontrolą funkcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

sprawowali Paweł Jakubczak - od 1 grudnia 2006 r. do 30 lipca 2014 r. oraz Edmund Matey (jako p.o.)  - od 31 stycznia 
2014 r. do 14 września 2015 r. W okresie od 15 września 2015 r. do 6 marca 2016 r. w związku z nieobsadzeniem tego 
stanowiska, WIW kierowali kolejno (na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu) Paweł Meyer, Z-ca 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - od 15 września 2015 r. do 21 lutego 2016 r., a następnie Marcin 
Rymuszka, referent prawny - od 22 lutego do 6 marca 2016 r. 

3 Dalej także: MWLW.  
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 Dalej także: PLW. 
6 Dalej także: GLW.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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działań na rzecz realizacji porozumienia z dnia 16 października 2007 r.7 
o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej8 i Inspekcji Transportu 
Drogowego9, zawartego pomiędzy GLW a Głównym Inspektorem Transportu 
Drogowego, określającego zasady i formy współpracy tych Inspekcji przy 
realizacji zadań dotyczących sprawowania nadzoru nad dobrostanem 
zwierząt w czasie transportu;  

 nieprzekazania do Głównego Inspektoratu Weterynarii10 otrzymanych 
z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii11 w Łosicach i Makowie Maz. 
informacji o zmianach danych ujętych w rejestrze podmiotów prowadzących 
działalność nadzorowaną, w związku z zawieszeniem działalności przez trzy 
podmioty zajmujące się skupem i obrotem zwierzętami.    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Kontrolowanie powiatowych inspektoratów weterynarii w zakresie 
realizacji zadań związanych z ochroną zwierząt w transporcie i uboju  

W okresie objętym kontrolą MWLW przeprowadził ogółem 62 kontrole, których 
przedmiotem była ocena sprawowanego przez powiatowych lekarzy z terenu 
województwa mazowieckiego nadzoru nad działalnością podmiotów zajmujących się 
transportem i ubojem zwierząt gospodarskich, m.in. w zakresie zapewnienia 
odpowiedniego dobrostanu zwierząt. Siedem z tych kontroli przeprowadzonych 
zostało w ramach realizacji planów kontroli, pozostałe 55 przeprowadzono w formule 
kontroli doraźnych, z czego 39 kontroli zrealizowano na polecenie GLW.  
Liczba kontroli przeprowadzonych w tym zakresie w poszczególnych latach okresu 
objętego kontrolą kształtowała się następująco:  

 w 2014 r. przeprowadzono ogółem 35 kontroli, w tym jedną - w ramach 
realizacji planu kontroli oraz 34 - doraźne; 

 w 2015 r. przeprowadzono ogółem 14 kontroli, w tym dwie - w ramach realizacji 
planu kontroli oraz 12 - doraźnych; 

 w I połowie 2016 r. przeprowadzono ogółem 13 kontroli, w tym cztery – 
w ramach realizacji planu kontroli oraz dziewięć - doraźnych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-10, 473-486) 

W Planach kontroli przewidziano przeprowadzenie w badanym okresie czterech 
kontroli w PIW (jednej - w 2015 r. oraz trzech - w I poł. 2016 r.) dotyczących nadzoru 
PLW nad podmiotami zajmującymi się transportem zwierząt. Nie przewidziano 
natomiast (biorąc pod uwagę tematy kontroli zamieszczone w tych Planach) 
przeprowadzania przez WIW kontroli dotyczących prawidłowości sprawowanego 
nadzoru przez PIW nad ubojem zwierząt. W praktyce w trzech przypadkach tego 
rodzaju zagadnienia badane były w okresie objętym kontrolą w ramach kontroli 
planowych, których przedmiotem był nadzór PLW nad bezpieczeństwem żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 19-60, 473-476) 

                                                      
7 Dalej także: porozumienie o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego lub porozumienie. 
8 Dalej także: IW. 
9 Dalej także: ITD. 
10 Dalej także: GIW.  
11 Dalej także: PIW. 

Opis stanu 
faktycznego 
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MWLW wyjaśniając kwestię stosunkowo niewielkiej liczby kontroli planowych 
przeprowadzanych przez WIW w tym zakresie wskazała m.in., że przy 
opracowywaniu rocznego planu kontroli uwzględnianio m.in. wyniki wcześniejszych 
kontroli i audytów, informacje pochodzące od GLW i PLW, skargi i wnioski. Analiza 
danych dotycząca ochrony zwierząt podczas transportu nie wskazywała na ryzyko 
nieprawidłowości w nadzorze PLW nad transportem zwierząt. Na liczbę kontroli 
planowanych z zakresu ochrony zwierząt podczas transportu wpływ miała również 
sytuacja kadrowa w WIW. W okresie 2014-2015 w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony 
Zwierząt nieobecnych było dwóch inspektorów, co spowodowane było zwolnieniami 
lekarskimi, urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi. Zagadnienia dotyczące 
dobrostanu zwierząt podczas uboju są obligatoryjnym zagadnieniem uwzględnianym 
podczas każdej kontroli podmiotu, w którym dokonuje się uboju zwierząt. Brak 
zaplanowania kontroli dotyczącej dobrostanu zwierząt podczas uboju nie oznacza 
wiec zaniechania kontrolowania tego zagadnienia.  

(dowód: akta kontroli str. 466-467) 

Przedmiotem przeprowadzanych przez MWLW w badanym okresie czterech kontroli 
planowych (okresowych) dotyczących nadzoru PLW nad podmiotami prowadzącymi 
działalność w zakresie transportu zwierząt, były m.in. następujące zagadnienia: 

 prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, 
w części dotyczącej wpisów do tego rejestru podmiotów prowadzących 
działalność polegającą na zarobkowym transporcie zwierząt; 

 prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń dla przewoźników zwierząt; 

 prowadzenie postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem 
decyzji administracyjnych stwierdzających spełnienie przez podmiot 
zamierzający prowadzić zarobkowy transport zwierząt wymagań 
weterynaryjnej określonych dla tej działalności; 

 prowadzenie postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem 
zezwoleń dla przewoźników zwierząt oraz świadectw zatwierdzenia 
środków transportu drogowego wykorzystywanych do długodystansowych 
przewozów zwierząt; 

 opracowywanie i realizacja harmonogramów kontroli podmiotów 
prowadzących działalność polegającą na zarobkowym transporcie zwierząt 
lub transporcie wykonywanym w związku z prowadzeniem innej 
działalności; 

 przeprowadzenie kontroli podmiotów zajmujących się transportem 
długotrwałym zwierząt, z uwzględnieniem kontroli czasu transportu zwierząt; 

 przeprowadzanie kontroli danych z systemu nawigacji satelitarnej, dla 
co najmniej 20% transportów zwierząt wysyłanych z terenu powiatu oraz 
20% transportów przyjeżdzających na teren powiatu; 

 podejmowanie działań naprawczych w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości podczas kontroli podmiotów prowadzących działalność 
polegającą na zarobkowym transporcie zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 166-175, 487) 

Nieprawidłowości stwierdzone przez MWLW w wyniku ww. czterech kontroli 
dotyczyły m.in.: 

 braku udokumentowanej analizy z przeprowadzonej przez PLW kontroli danych 
z systemu nawigacji satelitarnej, dla co najmniej 20% transportów zwierząt 
wysyłanych z terenu nadzorowanego powiatu oraz 20% transportów zwierząt 
przyjeżdżających na teren tego powiatu12; 

                                                      
12 Co stwierdzono w wyniku przeprowadzonych przez WIW trzech kontroli: w PIW w Makowie Maz. (kontrola zrealizowana 

w 2015 r.) oraz w Warszawie i w Siedlcach (obie kontrole zrealizowane w I poł. 2016 r.).  
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 zatwierdzenia i wpisania do rejestru podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną w zakresie transportu zwierząt podmiotów, których siedziba firmy 
znajdowała się poza terenem nadzorowanego powiatu oraz wszczęcia 
postępowania administracyjnego w celu wydania zezwolenia dla przewoźnika 
oraz świadectwa zatwierdzenia dla środka transportu bez otrzymania 
odpowiedniego wniosku strony13;  

 wydania decyzji administracyjnej stwierdzającej spełnianie przez podmiot 
wymagań weterynaryjnych do prowadzenia działalności w zakresie przewozu 
zwierząt i nadanie tego numeru weterynaryjnego bez przeprowadzenia 
udokumentowanej kontroli tego podmiotu (skontrolowano wyłącznie środek 
transportu)14; 

 niezaktualizowania danych ujętych w rejestrze podmiotów prowadzących 
działalność nadzorowaną w związku z zawieszeniem działalności przez jeden 
z podmiotów zarejestrowanych w tym rejestrze15;  

 niejednoznacznego i niedokładnego opisu stanu faktycznego w protokołach 
kontroli, co (jak wskazano w wystąpieniu pokontrolnym) może skutkować 
podważeniem przez stronę (we wszczętym ewentualnie postępowaniu 
administracyjnym) materiału dowodowego, jakim jest przedmiotowy protokół 
kontroli16. 

Do czasu kontroli NIK (5 październik 2016 r.) MWLW otrzymał informację 
o działaniach podjętych na rzecz realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych 
w ramach kontroli przeprowadzonej w 2015 r. w PIW w Makowie Maz. W jednym 
przypadku (PIW w Warszawie) rozpatrywane były uwagi i zastrzeżenia zgłoszone 
przez PLW do projektu wystąpienia pokontrolnego. W pozostałych dwóch 
przypadkach (kontrole w PIW w Piasecznie i Siedlcach), do czasu badania tego 
zagadnienia (5 październik 2016 r.) nie upłynął jeszcze termin, do którego powinny 
być przekazane przez PLW informacje dotyczące realizacji zaleceń. 

 (dowód: akta kontroli str. 15-18, 473-476) 

Zagadnienia dotyczące postępowania ze zwierzętami w tracie ich uboju oraz 
prawidłowości sprawowanego przez PLW nadzoru nad zakładami zajmującymi się 
tą działalnością były w badanym okresie przedmiotem przeprowadzonych przez 
MWLW kontroli planowych i doraźnych (przeprowadzanych zarówno z inicjatywy 
własnej, jak i na polecenie GLW), w ramach których kontrolowano również 
działalność wybranych ubojni nadzorowanych przez PLW. Badaniami kontrolnymi 
obejmowano w tych przypadkach m.in. przebieg procesu uboju, zapewnienie 
odpowiednich warunków lokalowych, sprzętowych i organizacyjnych oraz 
prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie przez podmioty zajmujące 
się tego rodzaju działalnością.  
Z 16 kontroli przeprowadzonych w tym zakresie przez MWLW z inicjatywy własnej 
(bez uwzględnienia kontroli przeprowadzonych na polecenie GLW) nieprawidłowości 
dotyczące dobrostanu zwierząt podczas uboju zwierząt stwierdzono w dwóch niżej 
wskazanych przypadkach. 
Podczas przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2014 r. kontroli zakładu zlokalizowanego 
na terenie powiatu siedleckiego ustalono m.in., że (w trakcie kontroli): zwierzęta były 
oszałamiane kilkukrotnie (elektrody były nieprawidłowo przykładane w okolice 
podgardla); z opóźnieniem rozpoczynano wykrwawianie zwierząt po ich ogłuszeniu; 
osoba dokonująca oszałamiania nie posiadała wymaganych kwalifikacji; „korytarz 

                                                      
13 Co stwierdzono w wyniku ww. kontroli przeprowadzonej w PIW w Piasecznie. 
14 Co stwierdzono w wyniku ww. kontroli przeprowadzonej w PIW w Warszawie. 
15 Co stwierdzono w wyniku przeprowadzonej przez WIW w I poł. 2016 r. kontroli w PIW w Piasecznie. 
16 Co stwierdzono w wyniku ww. kontroli przeprowadzonej w PIW w Siedlcach. 
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przepędowy i klatka do ogłuszania” były niedostosowane do wielkości zwierząt (zbyt 
wąskie i ciasne). 
Podczas przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2016 r. kontroli zakładu 
zlokalizowanego na terenie powiatu radomskiego ustalono natomiast, że: bydło 
znajdujące się w magazynie żywca unieruchamiane było poprzez wiązanie za rogi; 
pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt był nieobecny w trakcie 
początkowej fazy uboju; karta skuteczności ogłuszania nie była podpisana przez 
pracownika odpowiedzialnego za ogłuszanie.  
W obu ww. przypadkach MWLW otrzymał informacje o działaniach podjętych przez 
właściwych PLW na rzecz usunięcia ww. nieprawidłowości oraz o efektach tych 
działań. W przypadku pierwszej z ww. kontroli, PLW w Siedlcach poinformował 
MWLW o wydaniu decyzji wstrzymującej prowadzenie działalności przez zakład 
skontrolowany przez kontrolerów z WIW oraz o uchyleniu wydanej decyzji w sprawie 
wyznaczenia lekarza weterynarii do sprawowania nadzoru m.in. nad ubojem 
zwierząt rzeźnych w tym zakładzie.  

 (dowód: akta kontroli str. 473-513) 

Ustalono, że w ramach przeprowadzonych przez MWLW w badanym okresie 
kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt w transporcie lub uboju, badaniami 
kontrolnym nie obejmowano prawidłowości naliczania przez poszczególnych PLW 
wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii wyznaczonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej17 do: 

 sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sprzedaży zwierząt;  

 badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz 
wystawiania świadectw zdrowia.   

(dowód: akta kontroli str.  29-60, 163-205, 469-470, 473-486, 488-513) 

1.2  Przeprowadzanie przez MWLW kontroli dotyczących transportu i uboju 
zwierząt na polecenie GLW 

W okresie objętym kontrolą MWLW w ramach realizacji poleceń, GLW 
przeprowadził ogółem 39 kontroli doraźnych, których przedmiotem była działalność 
zakładów zajmujących się ubojem zwierząt, w tym zapewnienie przez te jednostki 
odpowiednich warunków w zakresie dobrostanu zwierząt przeznaczonych do uboju. 
Spośród ww. kontroli większość (tj. 36 kontroli, w tym cztery sprawdzające) 
przeprowadzone zostały w przez pracowników WIW w 2014 r. i I kw. 2015 r. 
w ramach realizacji poleceń GLW przekazanych do wojewódzkich lekarzy 
weterynarii w pismach z dnia 4 sierpnia i 8 września 2014 r., dotyczących objęcia 
kontrolami wszystkich rzeźni bydła o niedużej zdolności ubojowej (do ok. 200 sztuk 
na tydzień) oraz przeprowadzenia następnie kontroli sprawdzających usunięcie 
stwierdzonych uchybień. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 13-14, 85-158, 477-486) 

W sześciu niżej wskazanych przypadkach kontrolerzy z WIW w wyniku 
przeprowadzenia ww. kontroli stwierdzili występowanie różnych rodzajów 
nieprawidłowości dotyczących niezapewnienia przez skontrolowane rzeźnie 
właściwych warunków dla zwierząt gospodarskich przeznaczonych do uboju: 

 w przypadku zakładu, którego działalność nadzorowana była przez PLW 
w Płońsku ustalono m.in., że znajdujące się w magazynie żywca trzy sztuki 
bydła miały utrudniony dostęp do wody, gdyż uwiązane były na zbyt krótkich 
wędzidłach, a poidła skierowane były w drugą stronę kojca; 

                                                      
17 Dz. U. z 2016 r. poz. 1077. 
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 w przypadku zakładu, którego działalność nadzorowana była przez PLW 
w Radomiu stwierdzono, że z opóźnieniem rozpoczynano wykrwawianie 
zwierząt po ich ogłuszeniu; 

 w przypadku dwóch zakładów, których działalność nadzorowana była przez 
PLW w Mińsku Maz. i Żyrardowie stwierdzono występowanie ubytków i pęknięć 
w posadzce, m.in. w magazynie żywca; 

 w przypadku zakładu, którego działalność nadzorowana była przez PLW 
w Makowie Maz. stwierdzono utrudniony (wąski) dostęp do korytarza 
prowadzącego do izolatki bydła oraz brudną podłogę w tej izolatce; 

 w przypadku innego zakładu, którego działalność nadzorowana była przez 
PLW w Makowie Maz. stwierdzono obecność poza terenem zakładu dwóch 
nieumytych samochodów do przewozu trzody chlewnej. 

W wyniku badania dokumentacji tych kontroli ustalono, że każdorazowo w ramach 
kontroli: ustalano stan faktyczny oraz porównano go ze stanem pożądanym 
określonym w przepisach prawa; dokonywano ocen kontrolowanej działalności; 
podjęto działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych 
w ramach kontroli poprzez sformułowanie odpowiednich zaleceń. 

PLW przeprowadzili kontrole sprawdzające usunięcie nieprawidłowości i uchybień 
stwierdzonych w ramach ww. kontroli. W przypadkach nie usunięcia wszystkich 
nieprawidłowości wydawali decyzje administracyjne nakazujące usunięcie 
pozostałych uchybień. W jednym przypadku PLW zawiesił działalność zakładu 
do czasu wykonania obowiązków określonych w decyzji.  

W przypadku czterech z ww. zakładów kontrolerzy z WIW przeprowadzili w lutym 
i marcu 2015 r. kontrole sprawdzające, których wyniki nie wykazały 
nieprawidłowości w zakresie zagadnień dotyczących dobrostanu zwierząt 
poddawanych ubojowi. 

 (dowód: akta kontroli str. 13-14, 85-158, 477-486, 514) 

W 14 przypadkach w ramach realizacji poleceń GLW, a następnie MWLW, kontrole 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu lub uboju zwierząt 
przeprowadzili w badanym okresie PLW.  W wyniku tych kontroli w siedmiu 
przypadkach stwierdzone zostały nieprawidłowości lub uchybienia, które dotyczyły 
m.in.: 

 niezapewnienia przez przewoźnika 24 godzinnego odpoczynku dla 
przewożonych zwierząt w ramach transportu długoterminowego (wg ustaleń 
kontroli zwierzętom zapewniono jedynie 10 godzinny odpoczynek), co według 
wyjaśnień przewoźnika wymuszone zostało przez podmiot prowadzący miejsce 
odpoczynku dla zwierząt we Francji (z uwagi na kolejkę transportów zwierząt, 
które chciały wjechać do tego miejsca);  

 nieprawidłowej konstrukcji rampy załadunkowej oraz nieprawidłowo określonej 
wielkości powierzchni ładownej (w związku z tymi ustaleniami, PLW w Radomiu 
wydał decyzję o zawieszeniu obowiązywania świadectwa zatwierdzenia środka 
transportu do czasu usunięcia uchybień);  

 nieposiadania przez pojazd używany do transportu koni świadectwa jego 
zatwierdzenia jako środka transportu, jak również braku dokumentacji 
dotyczącej transportowanych zwierząt (w związku z ww. ustaleniami PLW 
w Warszawie skierował zawiadomienie do Policji oraz zdecydował o poddaniu 
przewoźnika dodatkowym kontrolom);  

 występowania rozbieżności pomiędzy zapisami w dzienniku podróży a danymi 
z systemu GPS, nieprzestrzegania przepisów określających wymiar czasu 
trwania podróży oraz okresów wypoczynku i odpowiednich odstępów między 
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pojeniem i karmieniem (w związku z tymi ustaleniami PLW w Siedlcach 
zdecydował o poddaniu przewoźnika dodatkowym kontrolom); 

 nieprawidłowego zakresu temperatur podczas przewozu zwierząt (w związku 
z tym ustaleniami PLW w Siedlcach wydał decyzję o unieważnieniu wydanego 
dla przewoźnika zezwolenia na przewóz zwierząt).  

W wyniku badania dokumentacji dotyczącej ośmiu kontroli przeprowadzonych przez 
PLW w ramach realizacji poleceń GLW, w tym siedmiu kontroli wskazanych wyżej, 
w przypadku których w ramach tych kontroli ujawniono występowanie 
nieprawidłowości stwierdzono, że każdorazowo MWLW żądał przekazania przez 
PLW informacji o wynikach przeprowadzonych przez nich kontroli na polecenie 
GLW, które to informacje przekazał następnie do tego organu. 

 (dowód: akta kontroli str. 13-14, 159-162, 514-515) 

1.3. Przekazywanie GLW informacji o wprowadzanych przez PLW zmianach 
odnośnie danych zawartych w rejestrach lub wykazach dotyczących 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, transportu 
i uboju zwierząt gospodarskich oraz zbiorczych sprawozdań z nadzoru 
weterynaryjnego 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt18 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego19, PLW zobowiązany jest 
do przekazania GLW, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, 
informacji zawarte w rejestrach i wykazach prowadzonych na podstawie przepisów 
tych ustaw, w tym informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego 
w nich ujawnionego. 
W wyniku badania wybranej do kontroli próby spraw, obejmującej sposób 
postępowania MWIW z informacjami o zmianach w: 
- w rejestrze podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o którym 

mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, otrzymanymi w 
od pięciu wybranych PLW (z siedzibami w Łosicach, Makowie Maz., Ostrowii 
Maz., Sochaczewie, Żurominie)20; 

- w rejestrze zakładów, o którym jest mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy 
o produktach pochodzenia zwierzęcego, otrzymanymi w II półroczu 2015 r. 
oraz I półroczu 2016 r. od wszystkich PLW z terenu województwa 
mazowieckiego21,  

stwierdzono, że poza trzema przypadkami, informacje te zostały przekazane przez 
WIW do GIW. 
Do GIW nie zostały przekazane do czasu kontroli NIK (5 października 2016 r.) 
informacje otrzymane od PLW w Makowie Maz. i PLW w Łosicach dotyczące 
zawieszenia działalności przez łącznie trzy podmioty zajmujące się skupem 
i obrotem zwierzętami22. Informacje te zostały przekazane do GIW dopiero w trakcie 
kontroli NIK (tj. w dniu 17 października 2016 r.), w związku z jej ustaleniami. 
(dowód: akta kontroli str. 276, 284, 287, 293-294, 297, 344, 352, 356-362, 367-369, 

416-421) 

                                                      
18 Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, ze zm., dalej także: ustawa o ochronie zdrowia zwierząt. 
19 Dz. U. z 2014 r. poz. 1577, ze zm. 
20 Badaniami kontrolnymi objęto przekazywanie GLW informacji o zmianach w rejestrze odnoszących się do podmiotów 

prowadzących działalność wskazaną w art. 1 pkt 1 lit. a, c, d i e ustawy o ochronie zdrowia zwierząt dotyczącą: 
zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności 
gospodarczej, obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrobię lub skupu zwierząt; prowadzenia miejsc lub stacji 
kwarantanny, miejsc odpoczynku, przeładunku oraz gromadzenia zwierząt. 

21 Badaniami kontrolnymi objęto przekazywanie GLW informacji o zmianach w rejestrze odnoszących się do rzeźni 
prowadzących ubój zwierząt kopytnych udomowionych oraz drobiu i zajęczaków. 

22 W jednym z tych przypadków dotyczyło to zawieszenia prowadzonej działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 1 lutego 
2014 r., w drugim – od 1 grudnia 2015 r., a w trzecim – od 15 grudnia 2015 r.  
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Nie stwierdzono nierzetelności postepowania MWLW przy sporządzaniu rocznych 
zbiorczych sprawozdań z nadzoru weterynaryjnego RRW-3 i RRW-5. W wyniku 
kontroli sprawozdań za lata 2014 i 2015, w zakresie zamieszczonych w nich danych 
ujętych w: 
 Dziale 1D sprawozdań RRW-3, pkt-y 17-21 oraz 44 i 45;   

 Dziale 1 sprawozdań RRW-5, pkt-y 08a, 09a, 31a, i 32a,  
stwierdzono, że podane w nich zbiorcze informacje (dotyczące m.in. liczby 
podmiotów i zakładów nadzorowanych prowadzących działalność w zakresie: obrotu 
zwierzętami, pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt, uboju zwierząt 
gospodarskich kopytnych, drobiu i zajęczaków, prowadzenia miejsc gromadzeń lub 
odpoczynku zwierząt) były zgodne z danymi podanymi w sprawozdaniach 
jednostkowych sporządzonych przez PLW z terenu województwa mazowieckiego.   

(dowód: akta kontroli str. 370, 516) 

1.4. Współpraca MWLW z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Transportu 
Drogowego23 

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 października 2007 r. o współdziałaniu Inspekcji 
Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego, ww. Inspekcje w ramach swoich 
przewidzianych prawem kompetencji organizować i przeprowadzać miały wspólne 
przedsięwzięcia służące przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu naruszeń prawa, 
a w szczególności organizować miały wspólne kontrole oraz podejmować miały inne 
czynności mające na celu sprawowanie nadzoru w zakresie zasad i warunków 
transportu, a w szczególności nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 
zwierząt. Współpraca ta obejmować miała w szczególności:  

 przeprowadzanie wspólnych kontroli w uzgodnionym wcześniej miejscu, 
terminie i zakresie, zgodnie z planem kontroli, jak również kontroli 
wyrywkowych;  

 wzajemne przekazywanie informacji, raportów oraz wniosków wynikających 
z analizy problemów w zakresie zagadnień, których dotyczy porozumienie, 
istotnych dla wykonywania zadań; 

 wymianę informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zwierzętom w transporcie drogowym; 

 w zależności od potrzeb, organizowanie spotkań szkoleniowo-
organizacyjnych oraz korzystanie z informacji zawartych w zbiorach 
dokumentów oraz informatycznych baz danych, które są konieczne do 
wykonywania własnych zadań i uprawnień (w zakresie i formie uzgodnionej 
uprzednio pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym 
Inspektorem Transportu Drogowego).  

Na szczeblu terenowym współdziałanie realizowane miało być pomiędzy 
wojewódzkimi, powiatowymi i granicznymi lekarzami weterynarii, a właściwymi 
miejscowo wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 371-372) 

W badanym okresie MWLW nie współpracował z MWITD w zakresie 
przeprowadzania wspólnych kontroli dotyczących zasad i warunków transportu 
zwierząt.  Nie wymieniał się z tym organem w sposób systematyczny informacjami, 
doświadczeniami, raportami oraz wnioskami z analizy problemów w zakresie zasad i 
warunków transportu zwierząt.  

 (dowód: akta kontroli str. 63, 458, 461, 464, 466) 

Zakres współdziałania MWLW z tym organem w badanym okresie ograniczył się 
głownie do organizowania szkoleń, w których udział brali m.in. przedstawiciele 

                                                      
23 Dalej także: MWITD. 
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Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu24, których 
przedmiotem były zagadnienia dotyczące przeprowadzania kontroli transportów 
świń przeciwdziałania rozprzestrzeniania się „Afrykańskiego pomoru świń”.  
W badanym okresie MWLW zorganizował jedno szkolenie w tej sprawie, w dniu 
26 lutego 2014 r. Jego przedmiotem były następujące zagadnienia: „Afrykański 
pomór świń – aktualna sytuacja epizootyczna”; „Zasady transportu trzody chlewnej” 
oraz „Zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – aspekty 
prawne”.   
Podobne szkolenie zorganizowane zostało przez MWLW 30 lipca 2013 r. (tj. przed 
okresem objętym kontrolą NIK). Po tym szkoleniu WIW przesłał w dniu 31 lipca 
2013 r. drogą mailową do jego uczestników różnego rodzaju materiały informacyjne 
dotyczące zagadnień objętych szkoleniem (prezentacje, przepisy regulujące sposób 
oznaczania zwierząt) oraz wykaz pracowników WIW i PIW wyznaczonych 
do współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego. 
Pismem z 1 lipca 2016 r. (tj. po okresie objętym kontrolą NIK) MWLW zwrócił się 
do MWITD, Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, Komendanta 
Stołecznego Policji oraz Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 
z prośbą o wzmożenie kontroli transportów trzody chlewnej oraz kontroli środków 
transportu którymi są przewożone te zwierzęta. MWLW wskazał, że przyczyną tej 
prośby jest stwierdzenie czterech ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie 
województwa podlaskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 373-386, 419) 

MWLW wyjaśniając przyczyny nieprzeprowadzania w badanym okresie wspólnych 
kontroli z ITD dotyczących transportu zwierząt wskazała, że na poziomie 
organizacyjnym WIW nie zaistniały przesłanki, które wymagałyby podjęcia czynności 
kontrolnych, dla których wymagane byłyby jednocześnie kompetencje obu Inspekcji. 
Do WIW nie wpłynęły wnioski lub polecenia w sprawie przeprowadzenia wspólnych 
kontroli. Nie zaistniała konieczność podjęcia czynności należących do zakresu 
działania PLW przez MWLW (i w konsekwencji stania się organem pierwszej 
instancji), tzn. przeprowadzania kontroli, które poprzedzałyby wszczęcie 
postępowania administracyjnego, z udziałem bądź bez udziału Inspekcji Transportu 
Drogowego.  
Wyjaśniając przyczyny nieprzekazywania MWITD informacji, raportów oraz 
wniosków wynikających z analizy problemów objętych zakresem porozumienia, 
MWLW wskazała, że w badanym okresie nie stwierdzono uchybień, które byłyby 
istotne dla wykonywania zadań drugiej strony porozumienia i z tego powodu WIW 
nie przekazywał WITD tego rodzaju dokumentów i informacji. Informacje 
i doświadczenia o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa zwierzętom 
w transporcie drogowym i komunikacji międzynarodowej przekazywane były m.in. 
na szkoleniach organizowanych przez MWLW. 

(dowód: akta kontroli str. 415, 418-419, 458, 461, 464, 466) 

MWLW nie zbierał w badanym okresie informacji o sposobie realizacji przez PLW 
z terenu województwa mazowieckiego ww. porozumienia o współdziałaniu Inspekcji 
Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego i nie przeprowadzał w tym 
zakresie kontroli w PIW.  
MWLW w wyjaśnieniach w tej sprawie podała, że nie przeprowadzano kontroli 
dotyczących realizacji przez PLW ww. porozumienia, ponieważ nie zidentyfikowano 
tego zagadnienia jako obszaru ryzyka. 

 (dowód: akta kontroli str. 458, 461) 

                                                      
24 Dalej także: WITD. 
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MWLW nie był w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających fakt otrzymania 
przez WIW ww. porozumienia po jego podpisaniu oraz następnie fakt przekazania 
go do wiadomości i wykonania PLW z terenu województwa mazowieckiego. 
MWLW w wyjaśnieniach wskazała m.in., że w archiwum zakładowym WIW nie 
odnaleziono dokumentów potwierdzających wpłynięcie do tej jednostki zarówno 
porozumienia o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu 
Drogowego z 2004 r. jak i następnego z 2007 r. Z dokumentacji archiwalnej wynika, 
że znana była treść porozumienia z 2004 r., o czym świadczy np. pismo MWITD 
z 20 marca 2007 r. zawierające podsumowanie wyników współpracy w 2006 r.  

(dowód: akta kontroli str. 458-463) 

Porozumienie zawarte w 2007 r. zostało przesłane do MWLW przy piśmie z 6 lipca 
2016 r. (tj. po okresie objętym kontrolą), w którym GLW zwrócił się do wojewódzkich 
i granicznych lekarzy weterynarii o przekazanie informacji, czy terenowe organy IW 
w planach kontroli uwzględniają przeprowadzenie wspólnych kontroli z inspektorami 
ITD w zakresie dobrostanu zwierząt w transporcie oraz, czy w latach 2014-2016 
(I półrocze) przeprowadzane były wspólne kontrole planowe lub wyrywkowe 
z organami ITD. Przyczyną wysłania tego pisma, jak wynika z jego treści, była 
planowana do przeprowadzania przez NIK kontrola dotycząca dobrostanu zwierząt 
w transporcie. 

(dowód: akta kontroli str. 390-391) 

W odpowiedzi na powyższe pismo zastępca MWLW w piśmie z 1 sierpnia 2016 r. 
poinformował GLW, że: 

 zgodnie z otrzymanymi informacjami od PLW organy terenowe IW nie 
uwzględniały w dotychczasowych planach kontroli wspólnych kontroli 
z inspektorami ITD w zakresie dobrostanu zwierząt w transporcie;  

 w planach kontroli WIW również takie kontrole nie zostały zaplanowane; 

 w okresie 2014-2016 (I półrocze) odbyła się jedna kontrola wyrywkowa 
przeprowadzona w 2015 r. przez PLW w Łosicach, wspólnie 
z przedstawicielami ITD.   

(dowód: akta kontroli str. 388) 

W działalności WIW w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Z ustaleń kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą NIK zarówno MWLW jak 
i PLW z terenu województwa mazowieckiego w niewielkim zakresie współpracowali 
z MWITD w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
o ochronie zwierząt podczas transportu zwierząt gospodarskich. Nie było w praktyce 
realizowane w tym okresie przez MWLW porozumienie o współdziałaniu Inspekcji 
Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego, zawarte w 2007 r. pomiędzy GLW 
i GITD, określające zasady współpracy w tym zakresie pomiędzy ww. Inspekcjami, 
m.in. na szczeblu terenowym. 
W szczególności pracownicy WIW nie przeprowadzili w tym okresie ani jednej 
wspólnej kontroli z pracownikami ITD. Spośród 34 nadzorowanych PIW, tylko jeden 
przeprowadził w badanym okresie tego rodzaju kontrolę. Nieprowadzona była 
również w tym okresie w sposób systematyczny współpraca pomiędzy MWLW 
a MWITD w zakresie wzajemnego przekazywania informacji, raportów oraz 
wniosków wynikających z analizy problemów i doświadczeń dotyczących 
przeciwdziałania i zwalczania naruszeń prawa oraz współpracy w zakresie 
sprawowania nadzoru nad transportem zwierząt.   
Należy dodać, że MWLW nie interesował się w tym okresie sposobem realizacji 
przedmiotowego porozumienia przez PLW.  

(dowód: akta kontroli str. 63, 371-391, 415, 418-419, 458-466) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Ustalono, że MWLW nie przekazał do GLW otrzymanych od PLW w Makowie 
Maz. i PLW w Łosicach informacji, na zasadach określonych art. 11 ust. 3 ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt, o zmianach w zakresie danych ujętych w rejestrze 
podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, w związku z zawieszeniem 
prowadzonej działalności przez trzy podmioty zajmujące się skupem i obrotem 
zwierzętami, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym. 
Informacje o tych zmianach przekazane zostały do GLW dopiero w trakcie kontroli 
NIK (tj. 17 października 2016 r.), w związku z jej ustaleniami. 

(dowód: akta kontroli str. 276, 284, 287, 293-294, 297, 344, 352, 356-360, 
367-369, 416, 421) 

Według wyjaśnień MWLW oraz dwóch pracowników WIW bezpośrednio 
odpowiedzialnych za powstanie ww. nieprawidłowości, przyczyną ich wystąpienia 
było przeoczenie. 

 (dowód: akta kontroli str. 367-369, 416, 421) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność WIW w powyższym zakresie. 

2. Działania podejmowane przez MWLW w związku 
z otrzymywanymi informacjami o nieprawidłowościach 
podczas transportu lub uboju zwierząt gospodarskich 

2.1. Rozpatrywanie wpływających do WIW petycji, skarg i wniosków, których 
przedmiotem był dobrostan zwierząt w transporcie i uboju 

W okresie objętym kontrolą do WIW wpłynęła jedna skarga zawierająca zarzuty 
dotyczące sposobu sprawowania nadzoru przez PLW nad dobrostanem zwierząt 
podczas transportu i uboju. Podniesiono w niej, że w ubojni (wskazanej w skardze) 
dochodziło do nielegalnych ubojów bydła chorego i osłabionego w czasie transportu, 
zaś poszczególne sztuki bydła leczone były antybiotykami i często nie były badane 
przez nadzorującego lekarza weterynarii. Handlarze bydła zamieniali kolczyki, 
którymi było ono oznakowane, aby uniknąć kontroli krzyżowej. Zwierzęta były 
transportowane w godzinach rannych i wieczornych, a uboje odbywały się w nocy, 
poza godzinami pracy służb weterynaryjnych. Autor skargi zwrócił się o zbadanie tej 
sprawy osobiście przez MWLW, gdyż jego zdaniem w proceder ten zamieszany był 
PLW. 

(dowód: akta kontroli str. 392-393, 402-403) 

W ramach badania zasadności skargi inspektorzy z WIW przeprowadzili kontrolę 
w PIW oraz w rzeźni, których wyniki nie potwierdziły występowania nieprawidłowości 
wskazanych w skardze. Do skarżącego wysłano informację o wynikach 
przeprowadzonego postępowania w tej sprawie po upływie 32 dni (biorąc pod 
uwagę datę stempla pocztowego) od daty wpływu skargi do WIW. 

 (dowód: akta kontroli str. 394-399, 402) 

W badanym okresie do MWLW wpłynęło ponadto dziewięć pism (w większości 
anonimowych) informujących o występowaniu różnego rodzaju nieprawidłowości 
w działalności podmiotów zajmujących się transportem lub ubojem zwierząt 
gospodarskich. MWLW przekazywał tego rodzaju pisma do rozpatrzenia przez 
właściwych miejscowo PLW. PLW każdorazowo poinformowali MWLW o sposobie 
rozpatrzenia sprawy. Z informacji tych wynika, że we wszystkich przypadkach 
podniesione w tych pismach zarzuty dotyczące występowania nieprawidłowości 
w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich podczas transportu i uboju nie 
potwierdziły się.                                                      (dowód: akta kontroli str. 400-401) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Do WIW nie wpłynęły w badanym okresie wnioski i petycje w sprawie dobrostanu 
zwierząt gospodarskich w transporcie i uboju. 

(dowód: akta kontroli str. 392) 

2.2. Współpraca z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz organizacjami 
społecznymi, w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich 
w transporcie i uboju 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt25, w celu 
realizacji przepisów ustawy Inspekcja Weterynaryjna ma obowiązek współdziałania 
z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz innymi instytucjami i organizacjami 
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.  

MWLW współpracował z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony 
zwierząt. Jak wynika z rocznych sprawozdań z realizacji programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi za 2014 r. i 2015 r., przedmiotem organizowanych 
w tym zakresie spotkań z tego rodzaju organizacjami (w 2014 r. zorganizowano 
jedno takie spotkanie, a w 2015 r. – trzy) była przede wszystkim problematyka opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami, w tym funkcjonowanie schronisk dla zwierząt oraz 
dobrostan zwierząt w nich przebywających.  
Jak wynika z treści ww. sprawozdań, na spotkaniach tych nie omawiano zagadnień 
dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu i uboju.  
Zagadnienia dotyczące organizowania targów końskich oraz wykonywania 
transportu koni były natomiast przedmiotem jednego z dwóch zorganizowanych 
w 2013 r. (tj. przed okresem objętym kontrolą NIK). Jak wynika z Rocznego 
sprawozdania z realizacji programu współpracy za 2013 r. spotkań z organizacjami 
pozarządowymi działającym na rzecz zwierząt. Zwrócono na nim uwagę na fakt, 
że nieprawidłowości zgłaszane przez organizacje pozarządowe podczas spotkania 
nie znajdowały podstaw prawnych w obowiązujących przepisach dotyczących 
organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów zwierząt oraz zarobkowego 
transportu zwierząt. 

 (dowód: akta kontroli str. 404-414, 416, 419-420) 

W okresie objętym kontrolą NIK zagadnienia dotyczące praw zwierząt podczas 
uboju i transportu nie były również w badanym okresie przedmiotem współpracy 
MWLW z samorządem lekarsko-weterynaryjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 415-416, 420-421) 

MWLW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazała m.in., że w badanym okresie 
organizacje pozarządowe nie zwracały się z wnioskami o współpracę w celu 
zapewnienia praw zwierząt podczas transportu i uboju. Krajowa oraz Warszawska 
Izba Lekarsko-Weterynaryjna nie zwracała się do MWLW o wydanie opinii 
w związku z inicjatywami ustawodawczymi dotyczącym zapewnienia dobrostanu 
zwierząt podczas transportu i uboju.  

 (dowód: akta kontroli str. 415-416, 420-422) 

Na pismo kontrolera NIK skierowane do organizacji pozarządowych z terenu 
województwa mazowieckiego, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 
dotyczące: 

 pozyskanych w latach 2014-2016 informacji o nieprawidłowościach 
w dobrostanie zwierząt w transporcie i uboju; 

 skierowanych w tym okresie do organów Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji 
Transportu Drogowego skarg, wniosków, petycji lub informacji związanych 
z nieprawidłowościami w transporcie i uboju; 

                                                      
25 Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm. 
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 zakresu współdziałania z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji 
Transportu Drogowego w wykonywaniu nadzoru, ujawnianiu oraz ściganiu 
przestępstw i wykroczeń dotyczących transportu i uboju zwierząt, 

odpowiedziało sześć organizacji (pisemnie lub mailowo), z których jedna (jak 
wynika z przekazanych informacji) podejmowała w latach 2014-2016 aktywne 
działania na rzecz zapewnienia właściwego dobrostanu zwierząt gospodarskich 
podczas ich transportu i sprzedaży na terenie województwa mazowieckiego26.  
Organizacja ta, zgodnie z przekazanymi informacjami, w latach 2014-2016 (do dnia 
21 października 2016 r.) przeprowadziła ogółem siedem kontroli dotyczących 
postępowania ze zwierzętami na targowiskach zwierząt (w Skaryszewie, Drobinie, 
Kozłowie Biskupim gm. Sochaczew oraz w Konopkach gm. Stupsk), których wyniki 
wykazały (wg organizacji) występowanie licznych nieprawidłowości w zakresie 
sposobu postępowania ze zwierzętami podczas targów, warunków ich sprzedaży 
i infrastruktury targu. Przeprowadziła również w tym okresie jedną kontrolę 
w asyście policji dotyczącą warunków przewożenia koni, której wyniki wykazały 
m.in., że transport ten odbywał się przy wykorzystaniu pojazdu nieprzystosowanego 
do tego celu. W 2016 r. kontaktowała się m.in. z PLW w Radomiu i Mławie, którym 
przekazała informacje o nieprawidłowościach zaobserwowanych na targowiskach 
zwierząt odpowiednio w Skaryszewie i Konopkach. 
Żadna z organizacji pozarządowych, które odpowiedziały na pytania kontrolera NIK, 
nie kierowała w badanym okresie pism do MWLW w sprawie dobrostanu zwierząt 
gospodarskich w transporcie i uboju, jak wynika z treści udzielonych przez nie 
odpowiedzi. 

(dowód: akta kontroli str. 61, 64-72)    

W działalności WIW w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

NIK zwraca uwagę, że zagadnienia dotyczące zapewnienia dobrostanu zwierząt 
gospodarskich podczas ich transportu i uboju nie były przedmiotem współpracy 
z MWLW z organizacjami pozarządowymi w okresie objętym kontrolą NIK.  

W odniesieniu do wyjaśnień MWLW w tej sprawie, w których wskazano na fakt 
nieskierowania w tym okresie przez przedmiotowe organizacje wniosków 
o nawiązanie współpracy w tym zakresie, NIK zauważa, że również MWLW nie 
podejmował udokumentowanych działań w tej sprawie, pomimo że tego rodzaju 
współpraca mogłaby przyczynić się (m.in. dzięki pozyskaniu dodatkowych źródeł 
informacji) do usprawnienia sprawowanego nadzoru nad zapewnieniem dobrostanu 
zwierząt w transporcie i uboju.  

(dowód: akta kontroli str. 63, 404-412, 415-416, 419-422) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność WIW w powyższym 
zakresie. 

                                                      
26 Trzy organizacje odpowiedziały negatywnie na wszystkie powyższe pytania. Kolejna poinformowała jednie o przypadku 

wystąpienia przez nią w 2015 r. z wnioskiem do właściwego miejscowo PLW o przeprowadzenie kontroli ubojni prowadzącej 
działalność na terenie powiatu inowrocławskiego (województwo kujawsko-pomorskie), w związku z otrzymanymi 
informacjami dotyczącymi występowania w tej ubojni nieprawidłowości przy uśmiercaniu zwierząt gospodarskich. Jedna 
organizacja poinformowała natomiast, że informacje o nieprawidłowościach w dobrostanie zwierząt w transporcie i uboju 
pozyskiwała głównie z Internetu (bez wskazania, jakie konkretnie informacje pozyskano w ten sposób) oraz, że nie 
podejmowała żadnych konkretnych działań związanych z tym zagadnieniem. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli27, wnosi o: 

1) nawiązanie współpracy z WITD w zakresie realizacji zadań dotyczących 
transportu zwierząt gospodarskich na zasadach określonych 
w porozumieniu z dnia 16 października 2007 r. o współdziałaniu Inspekcji 
Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego;  

2) każdorazowe przekazywanie GLW otrzymywanych od PLW informacji 
o zmianach danych ujętych rejestrze podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
MWLW, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, MWLW 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 21 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,    2  grudnia 2016 r.  

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Stefan Padzik 
specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................  
podpis  

 

 

 

 

                                                      
27 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm.  
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