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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 Sławomir Nowak, Główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LWA/93/2016 
z dnia 28 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2)  

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowa Inspekcja Weterynarii, 05-400 Otwock ul. Andriollego 801.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Kurkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku2.   
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości3, 
działalność PLW w latach 2014-2016 (I poł.) w zakresie sprawowania nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich w transporcie 
i uboju.  

PLW w okresie objętym kontrolą prawidłowo wywiązywał się z obowiązków 
dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością podmiotów prowadzących 
na terenie powiatu otwockiego działalność gospodarczą w zakresie transportu 
i uboju zwierząt gospodarskich. Prowadził wymagane rejestry dotyczące tej 
działalności, przeprowadzał okresowe kontrole w tym zakresie. W przypadku 
ujawnienia nieprawidłowości dotyczących m.in. warunków transportu lub uboju 
zwierząt gospodarskich podejmował skuteczne działania w celu wyegzekwowania 
ich usunięcia, a w odniesieniu do czynów stanowiących (w jego ocenie) wykroczenie 
lub przestępstwo kierował stosowne zawiadomienia do organów ścigania. Rzetelnie 
sporządzał roczne sprawozdania dotyczące nadzoru weterynaryjnego.  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły sposobu sprawowania 
przez PLW nadzoru nad dobrostanem zwierząt gospodarskich poddawanych 
ubojowi na użytek własny ich właścicieli.  
Wprawdzie PLW sprawdzał, czy właściciele zwierząt gospodarskich wywiązali się 
z obowiązku przekazania do PIW informacji o zamiarze dokonania uboju zwierząt 
na użytek własny, nie reagował jednak na fakt, że 29 tych powiadomień 
(na 30 otrzymanych) nie zawierało wszystkich wymaganych informacji 
o planowanym uboju, a ponadto w 24 przypadkach przekazane one zostały 
nieterminowo (przy braku wskazania okoliczności tłumaczących zwłokę). 

                                                      
1 Dalej także PIW. 
2 Dalej także PLW. 
3 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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

Ponadto PLW nie przeprowadził w badanym okresie ani jednej kontroli 
w gospodarstwie podczas uboju na użytek własny w celu zbadania przestrzegania 
zasad postępowania przy jego dokonywaniu.  
Powyższe ustalenia wskazują, że w badanym okresie nadzór PLW nad 
zapewnieniem dobrostanu zwierząt gospodarskich poddawanych ubojowi na użytek 
własny nie był dostateczny.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad przestrzeganiem przepisów 
o ochronie zwierząt gospodarskich w transporcie i uboju 

1.1. Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną  

PLW prowadził Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, 
zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt4, w którym ujęto podmioty prowadzące 
działalność m.in. w zakresie:  

 zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego 
w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (na koniec 2014 r. 
i 2015 r. w Rejestrze ujętych było dziewięć takich podmiotów, a na koniec 
I półrocza 2016 r. - 10 podmiotów5); 

 obrotu zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt (w całym 
badanym okresie do Rejestru wpisane były dwa podmioty prowadzące tego 
rodzaju działalność).  

Rejestr prowadzony był w układzie zgodnym z wzorem określonym w załączniku 
do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. 
w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną6. 

W badanym okresie do ww. Rejestru nie były wpisane podmioty, których 
przedmiotem działalności byłaby organizacja targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów zwierząt oraz prowadzenie miejsc gromadzenia zwierząt ich odpoczynku 
lub przeładunku. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 42-44, 88, 227) 

W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej dziewięciu podmiotów wpisanych do ww. 
Rejestrze przed 2014 r.7 stwierdzono, że we wszystkich tych przypadkach:  

 wpisu do Rejestru dokonano po wydaniu przez PLW decyzji administracyjnej 
o spełnianiu przez podmiot wymagań weterynaryjnych i nadaniu podmiotowi 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego; 

 podane w Rejestrze dane dotyczące danego podmiotu były zgodne z danymi 
zamieszczonymi w wydanej przez PLW decyzji administracyjnej, o której mowa 
wyżej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 42-56, 227, 501-504) 

W latach 2014-2016 (I półrocze) PLW wpisał do ww. Rejestru trzy nowe podmioty 
mające prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie przewozu zwierząt. 

                                                      
4 Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm., dalej także: ustawa o ochronie zdrowia zwierząt. 
5 W badanym okresie PLW wpisał do Rejestru trzy podmioty prowadzące działalność w zakresie przewozu zwierząt (jeden – 

w 2014 r., drugi - w 2015 r., a trzeci - w I połowie 2016 r.) oraz wykreślił z niego trzy takie podmioty (dwa - w 2014 r., a trzeci 
- w 2015 r.).   

6 Dz.U. z 2016 r. poz. 1314. 
7 W tym siedmiu podmiotów prowadzących w badanym okresie działalność w zakresie przewozu zwierząt oraz dwóch 

prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie i skupu zwierząt (bez obiektów). 

Opis stanu 
faktycznego 
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We wszystkich tych przypadkach, zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie 
zdrowia zwierząt, PLW wydał decyzje administracyjne w sprawie spełniania przez 
te podmioty wymagań weterynaryjnych, po przeprowadzeniu kontroli w miejscu 
prowadzonej działalności (wskazanym przez wnioskodawców), której wyniki nie 
wykazały występowania nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 44, 63-87) 

W badanym okresie PLW wykreślił z ww. Rejestru ogółem trzy podmioty 
prowadzące działalność w zakresie przewozu zwierząt. We wszystkich przypadkach 
decyzje administracyjne w tej sprawie zostały wydane na wniosek danego podmiotu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 42-43; 58-62) 

PLW wywiązywał się z obowiązku dotyczącego prowadzenia rejestrów i wykazów, 
o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 
pochodzenia zwierzęcego8.   
W Rejestrze zakładów, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, ujęte 
były trzy rzeźnie, z których dwie zajmowały się ubojem zwierząt kopytnych 
udomowionych, a jedna ubojem drobiu. Wszystkie zostały wpisane do tego Rejestru 
przed okresem objętym niniejszą kontrolą.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 300-302)  

PLW prowadził również rejestr zezwoleń wydanych przewoźnikom, o którym jest 
mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 
2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań 
oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) 
nr 1255/979. Wg stanu na koniec czerwca 2016 r., ujętych w nim było 
osiem  podmiotów, które posiadały zezwolenia, wydane na podstawie art. 10 ww. 
rozporządzenia, na transport zwierząt do 8 godzin. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 8-40; tom II str. 198) 

1.2. Przekazywane Głównemu Lekarzowi Weterynarii10 informacji o danych 
zawartych w rejestrach i wykazach 

PLW wywiązywał się w badanym okresie z obowiązku, określonego w art. 11 ust. 3 
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o produktach 
pochodzenia zwierzęcego, dotyczącego przekazywania do GLW, za pośrednictwem 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii11, informacji zawartych 
w rejestrach i wykazach, o których była mowa wyżej, w tym informacji o każdej 
zmianie stanu faktycznego lub prawnego w nich ujawnionego. 
Informacje w tym zakresie podane w rejestrach i wykazach prezentowanych 
na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii 
odpowiadały informacjom zamieszczonym w rejestrach i wykazach prowadzonych 
przez PLW. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 8-40; tom II str. 198-200) 

1.3. Działania PLW w przypadku stwierdzenia prowadzenia nielegalnej 
działalności przez podmioty zajmujące się transportem lub ubojem 
zwierząt gospodarskich  

W okresie objętym kontrolą PLW nie stwierdził występowania przypadków 
nielegalnego prowadzenia działalności w zakresie transportu lub uboju zwierząt, 
a w szczególności wykonywania tej działalności przez podmioty, które nie zostały 

                                                      
8 Dz. U. z 2014 r. poz. 1577, ze zm. 
9 Dz.U. UE.L.2005.3.1., dalej także: rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005. 
10 Dalej także: GLW. 
11 Dalej także: MWLW. 
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wpisane do rejestrów prowadzonych przez PLW bądź zostały z niego wykreślone 
lub zgłosiły zawieszenie prowadzonej w tym zakresie działalności. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 1, 3) 

1.4. Nadzór nad ubojem zwierząt gospodarczych na potrzeby własne 

W badanym okresie PLW otrzymał od właścicieli zwierząt gospodarskich ogółem 
30 informacji (powiadomień) o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt 
gospodarskich (trzoda chlewna – 38 szt.) w celu produkcji mięsa przeznaczonego 
na użytek własny. Siedemnaście z tych powiadomień przekazano do PIW w 2014 r., 
osiem - w 2015 r. i pięć – w I połowie 2016 r.  

Z ww. powiadomień tylko jedno (z 29 listopada 2014 r.) spełniało wszystkie 
wymagania określone w § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa 
przeznaczonego na użytek własny12, tj. zostało złożone co najmniej 24 godziny 
przed planowanym ubojem zwierząt oraz zawierało wszystkie wymagane informacje 
o planowanym uboju. Pozostałe 29 powiadomień nie zawierało wskazania osoby 
odpowiedzialnej za przeprowadzanie uboju oraz dodatkowych informacji mających 
na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numeru telefonu 
informującego. W ocenie NIK jedną z przyczyn tej sytuacji był fakt, 
że w 19 przypadkach przedmiotowe powiadomienia sporządzone zostały 
na zasadach określonych we wcześniej obowiązującym rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych 
przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny13, które powyższych 
wymogów nie zawierało.  
Ponadto w 23 przypadkach informacje o zamiarze dokonania uboju na użytek 
własny zostały przekazane do PLW w dniu planowanego uboju, a w jednym 
przypadku (powiadomienie z 17 grudnia 2014 r.) dzień po dokonanym uboju, 
co stanowiło naruszenie § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, zgodnie 
z którym informacja taka powinna być przekazana 24 godziny przed planowanym 
ubojem.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 152-170; 186-195; 208-214) 

PLW w wyjaśnieniach dotyczących przyjmowania niekompletnych powiadomień 
o zamiarze dokonania uboju na użytek własny wskazał m.in., że z przepisów ww. 
rozporządzenia nie wynika, że informacja o zamiarze dokonania uboju na potrzeby 
własne może nie zostać przyjęta z powodu braków w podaniu wymaganych 
informacji lub terminu jej przekazania. Uzupełnienie informacji przez zgłaszającego 
na miejscu nie było możliwe ze względu na przekazywanie powiadomień przez 
osoby trzecie. Niepodanie w informacji danych o osobie dokonującej uboju, w jego 
ocenie oznaczało, że osoba zgłaszająca ubój będzie sama dokonywać czynności 
ubojowych i zna przepisy prawa w tym zakresie oraz posiada odpowiednie 
umiejętności (kwalifikacje) do prawidłowego wykonania uboju. W stosunku do osób, 
które przekazały niezgodne z wymaganiami informacje o zamiarze dokonania uboju 
zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar 
pieniężnych.         

(dowód: akta kontroli tom II str. 201, 204-205) 

PLW sprawdzał czy właściciele zwierząt wywiązali się z obowiązku przekazania 
do PIW informacji o planowanym uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny, 

                                                      
12 Dz. U. z 2016 r. poz. 885. 
13 Dz. U. Nr 132, poz. 919. 
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w oparciu o otrzymywane z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Otwocku informacje o złożonych do tej jednostki 
zgłoszeniach dotyczących tego rodzaju ubojów. 
W jednym przypadku, w związku ze stwierdzeniem, w oparciu o powyższe 
informacje, braku przekazania do PIW wymaganych powiadomień o planowanych 
ubojach pięciu świń na użytek własny, PLW po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego nałożył (w decyzji z 10 lipca 2015 r.) na właściciela tych świń karę 

pieniężną w wysokości 100 zł, na podstawie § 1 pkt 34 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar 
pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego14.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 196-199, 220-224; tom II str. 199)  

W badanym okresie PLW nie przeprowadzał kontroli w gospodarstwach 
dotyczących przebiegu ubojów zwierząt gospodarskich na użytek własny.  
PLW w wyjaśnieniach w tej sprawie podał m.in., że zważywszy na niewielkie ilości 
ubijanych zwierząt w ramach ubojów na użytek własny oraz brak możliwości 
wprowadzania pozyskanego mięsa do obrotu uznał, że tego rodzaju uboje stanowią 
małe zagrożenie dla zdrowia publicznego i nie umieścił ich w planach kontroli na lata 
2014-2016. Nie przeprowadzał kontroli doraźnych w tym zakresie ponieważ do PIW 
nie wpływały informacje o nieprzestrzeganiu wymagań weterynaryjnych podczas 
tego rodzaju ubojów, a ponadto w Inspektoracie zatrudnionych było ogółem sześciu 
pracowników upoważnionych do przeprowadzania kontroli, w tym trzech, 
zajmujących się bezpieczeństwem żywności, mogących przeprowadzić kontrole 
w ww. zakresie.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 1, 3-6) 

1.5. Uwzględnianie w planach kontroli podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie transportu, obrotu i uboju zwierząt gospodarskich 

Zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach opracowanych przez GLW, PLW 
powinien w ciągu roku przeprowadzić kontrole co najmniej: 
- 20% podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu zwierząt, 

zarejestrowanych na terenie powiatu, ale nie mniej niż cztery15;  
- 20% rzeźni (pod względem dobrostanu zwierząt), ale nie mniej niż cztery16. 

Opracowane przez PLW roczne plany kontroli przewidywały objęcie okresowymi 
kontrolami w poszczególnych latach badanego okresu wszystkich ww. podmiotów 
ujętych w Rejestrach prowadzonych przez PIW. 
PLW planował również co roku przeprowadzenie tego rodzaju kontroli w obu 
podmiotach zajmujących się pośrednictwem i obrotem zwierzętami.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 88-95, 305, 395, 461) 

1.6. Przeprowadzanie kontroli planowych 

W latach 2014-2015 PIW objął kontrolami okresowymi, w zakresie zagadnień 
dotyczących dobrostanu zwierząt, wszystkie trzy nadzorowane rzeźnie. 
 W I poł. 2016 r. PIW przeprowadził takie kontrole w stosunku do dwóch z trzech 
nadzorowanych rzeźni17. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 88, 303, 305-483) 

                                                      
14 Dz. U. Nr 93, poz. 600. 
15 Instrukcja Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii 

przy: zatwierdzaniu przewoźników oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt; kontroli 
przewoźników; przeprowadzaniu kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu oraz 
w sprawie raportowania z przeprowadzonych w tym zakresie kontroli. 

16 Instrukcja Nr GIWz.420–31/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach 
pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach. 

17 Trzecia rzeźnia, której kontrola w tym zakresie, zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2016 r., objęta została 
kontrolą w dniu 30 listopada 2016 r.    
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W poszczególnych latach badanego okresu PIW obejmował również co roku 
okresowymi kontrolami działalność obu nadzorowanych podmiotów zajmujących się 
pośrednictwem w obrocie i skupem zwierząt. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 88-96, 120, 130, 228-299) 

W przypadku nadzorowanych przez PLW podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie przewozu zwierząt stwierdzono, że w 2014 r. kontrolami okresowymi nie 
objęto działalności dwóch takich podmiotów, a w 2015 r. jednego podmiotu, 
w związku z zaprzestaniem przez te podmioty prowadzenia działalności i ich 
wykreśleniem18 z Rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną. 
W 2016 r. (I poł.) kontrolami okresowym objęto działalność sześciu z dziesięciu 
nadzorowanych podmiotów zajmujących się przewozem zwierząt. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 42-43, 88-95, 115, 120, 131; tom II str. 246-247) 

1.7. Przeprowadzanie kontroli doraźnych dotyczących dobrostanu zwierząt 
gospodarskich w transporcie i uboju  

W badanym okresie PIW nie przeprowadzał kontroli doraźnych obejmujących swym 
zakresem dobrostan zwierząt gospodarskich w transporcie i uboju w ramach 
realizacji poleceń otrzymanych od Głównego Lekarza Weterynarii bądź 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub w ramach rozpatrywania 
skarg dotyczących tego zagadnienia, z uwagi na ich brak. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 1-2, 6) 

1.8. Nieprawidłowości związane z dobrostanem zwierząt gospodarskich 
stwierdzone podczas kontroli PIW dotyczących ich transportu i uboju 

1) W latach 2014-2016 (I poł.) PLW, w wyniku kontroli działalności trzech podmiotów 
zajmujących się transportem zwierząt oraz jednego podmiotu zajmującego się ich 
ubojem, stwierdził występowanie różnego rodzaju nieprawidłowości dotyczących 
dobrostanu zwierząt gospodarskich.  

a) W wyniku kontroli działalności trzech przewoźników zwierząt, przeprowadzonych 
przez PIW w dniach 27-30 kwietnia 2015 r., stwierdzono fakt przewożenia zwierząt 
(drobiu) przez okres powyżej 12 godzin (licząc od czasu ich załadunku do czasu 
rozładunku w rzeźni) bez zapewnienia im w tym okresie m.in. możliwości dostępu 
do wody.  Jak wynika z dokumentacji tych spraw, sytuacja ta powstała w wyniku 
wystąpienia w dniu 23 kwietnia 2015 r. awarii w rzeźni zajmującej się ubojem drobiu, 
w związku z czym wstrzymała ona na pewien czas jego odbiór od przewoźników.  
We wszystkich tych przypadkach PLW wszczął postępowania administracyjne 
w sprawie ww. nieprawidłowości oraz w związku z wystąpieniem okoliczności 
wskazanych w art. 37b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt19, skierował zawiadamiania do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.  
Postępowania administracyjne zostały przez PLW umorzone po stwierdzeniu, 
że poszczególni przewoźnicy opracowali procedury działania w tego rodzaju 
sytuacjach awaryjnych, usunęli uchybienia dotyczące sposobu wypełniania 
dokumentacji z przebiegu transportu zwierząt oraz przeszkolili w tym zakresie 
personel (co zweryfikowano w ramach przeprowadzonych oględzin). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 23, 498-499; tom II str. 24-39; 66-73; 101-106) 

b) W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 20 marca 2014 r. w jednej z rzeźni 
nadzorowanych przez PLW stwierdzono m.in.:  

                                                      
18 W dniach 21 i 31 marca 2014 r. oraz 5 stycznia 2015 r. 
19 Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm. 
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- zły stan techniczny i higieniczny podłóg w magazynie żywca (duże ubytki 
w posadzce powodujące powstawanie zastoin brudnej wody z odchodami 
zwierząt, spływającej do kojców); 

- brak zapewnienia w magazynie żywca stałego dostępu zwierząt do wody 
(w trakcie kontroli rynny do pojenia zwierząt były puste, a pracownik 
odpowiedzialny za ich napełnianie była nieobecny);  

- uwiązanie zwierząt przebywających w magazynie żywca za rogi na krótkich 
sznurach, co uniemożliwiało im położenie się;  

- nieprzeprowadzanie, przez pracownika odpowiedzialnego za dobrostan 
zwierząt, regularnych kontroli stanu zwierząt przebywających w magazynie 
żywca. 

W związku z ww. ustaleniami kontroli PLW wszczął postępowanie administracyjne, 
które zostało następnie umorzone po przekazaniu przez skontrolowanego informacji 
o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) (co zostało potwierdzone 
w wyniku oględzin).  
PLW skierował ponadto zawiadamianie do Prokuratury Rejonowej w Otwocku 
w sprawie popełnienia czynu, o którym mowa w art. 6 ust. 1a oraz ust. 2 pkt 7 
ustawy o ochronie zwierząt. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z ww. przepisami 
zabrania się znęcania nad zwierzętami, przy czym przez znęcanie się nad 
zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie 
do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: używanie uprzęży, pęt, stelaży, 
więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej 
pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 306-327) 

W wyniku kolejnych kontroli przeprowadzonych przez PIW w tej rzeźni stwierdzono:  

 brak rezerwowego urządzenia do ogłuszania bydła w „hali uboju”, w której 
w trakcie kontroli odbywało się ogłuszanie zwierząt (kontrola z 26 czerwca 
2014 r.); 

 nieokreślenie w opracowanej procedurze dotyczącej zachowania dobrostanu 
zwierząt m.in. osoby odpowiedzialnej za dobrostan zwierząt oraz działań 
korygujących, które powinny być podjęte po stwierdzeniu nieprawidłowości 
(kontrola z 30 grudnia 2014 r.); 

 niewłaściwy stan boksów przeznaczonych do izolacji zwierząt wymagających 
szczególnej opieki20 (kontrola w okresie od 18-22 czerwca 2015 r.).   

(dowód: akta kontroli tom I str. 328-337; 360-370, 396-406) 

Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonych w dniach 
26 czerwca 2014 r. oraz 18-22 czerwca 2015 r. zostały przez kontrolowaną 
jednostkę usunięte jeszcze w trakcie trwania kontroli, co odnotowano w protokołach 
z kontroli. Natomiast w przypadku kontroli z dnia 30 grudnia 2014 r. jednostka 
przekazała do PIW poprawioną procedurę „Humanitarnego traktowania zwierząt”, 
co skutkowało umorzeniem przez PLW prowadzonego postępowania 
administracyjnego w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku tej kontroli. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 336; 371-381, 404) 

2) Kontrolerzy PIW przy przeprowadzaniu kontroli i dokumentowaniu ich wyników 
korzystali z wzorów protokołów kontroli (w tym m.in. tzw. „LIST KONTROLNYCH 
SPIWET”), właściwych dla przedmiotu kontroli, których wzory określono 
w instrukcjach GLW. Zawierały one informacje wskazane w art. 19d ustawy z dnia 

                                                      
20 Ustalono, że pomieszczenia przeznaczone do izolacji zwierząt nie były przygotowane i utrzymane w stanie gotowości 

do natychmiastowego użytku. W jednej z tych izolatek znajdowało się siano, a w drugiej m.in.: linki, worki foliowe, styropian, 
opakowania po środkach myjących, skrzynki, butelki. Ponadto drzwi do drugiej izolatki były pogięte i nie zamykały się. 
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29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej21, w tym określenie przedmiotu 
kontroli, opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku kontroli, ujawnionych 
nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 41, 228-299, 306-316; 328-370; 382-392, 396-460, 
462-483; tom II str. 24-27; 66-69; 101-104) 

3) W wyniku oględzin czynności kontrolnych PIW dotyczących załadunku drobiu 
na samochód (na fermie drobiu) przez podmiot zajmujący się transportem zwierząt, 
przeprowadzonych przez kontrolera NIK w dniu 30 listopada 2016 r., nie 
stwierdzono nieprawidłowości w sposobie przeprowadzania oraz dokumentowania 
przez PIW wyników kontroli.  
Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona na zasadach określonych 
w Instrukcji GLW Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie 
postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy: zatwierdzaniu przewoźników 
oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, 
kontroli przewoźników, przeprowadzania kontroli wykonywania transportu 
drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu. Wyniki kontroli zostały 
udokumentowane przy wykorzystaniu wzoru Protokołu kontroli środka transportu 
oraz dobrostanu zwierząt podczas transportu drobiu, ptaków domowych i królików 
przewożonych w kontenerach stanowiącego załącznik nr 8 do ww. Instrukcji.  
W wyniku kontroli kontrolerzy z PIW (jednym z nich był PLW) nie stwierdzili 
nieprawidłowości dotyczących konstrukcji środka transportu używanego 
do przewozu drobiu, dobrostanu przewożonych zwierząt oraz posiadania przez 
przewoźnika wymaganej dokumentacji do przewozu zwierząt. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 190-197)    

Nieprawidłowości nie stwierdzono również w wyniku oględzin przeprowadzonych 
przez kontrolera NIK w dniu 30 listopada 2016 r., których przedmiotem były 
przeprowadzone przez PLW w tym dniu czynności kontrolne dotyczące działalności 
nadzorowanego podmiotu zajmującego się m.in. transportem i ubojem zwierząt. 
Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona i udokumentowana na zasadach 
określonych w następujących instrukcjach GLW: 

 Nr GIWz.420 – 31/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: postępowania przy 
przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz 
raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach; 

 Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie postępowania 
powiatowych lekarzy weterynarii przy: zatwierdzaniu przewoźników oraz 
środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, 
kontroli przewoźników, przeprowadzania kontroli wykonywania transportu 
drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu. 

Kontrolujący z PIW nie stwierdzili w kontrolowanym podmiocie nieprawidłowości 
w przewozie i rozładunku zwierząt. Ustalono m.in., że wszystkie zwierzęta 
przywiezione do ubojni były w dobrej kondycji i mogły opuścić środek transportu 
o własnych siłach. Środek transportu był skonstruowany w sposób zapewniający 
właściwe warunki ich przewozu. Przewoźnik dysponował wymaganą dokumentacją 
dotyczącą ich przewozu, w tym m.in. ważnym zezwoleniem na wykonywanie 
transportu zwierząt do 8 godzin22.  

                                                      
21 Dz.U. z 2016 r. poz. 1077. 
22 Wyniki tej kontroli udokumentowane zostały przy wykorzystaniu wzoru Protokołu kontroli środka transportu oraz dobrostanu 

zwierząt kopytnych podczas transportu trwającego do 8 godzin stanowiącego załącznik nr 6 do Instrukcji GLW 
Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 7 października 2011 r. 
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W wyniku kontroli dotyczącej prawidłowości wykonywania uboju zwierząt w tej 
jednostce (w trakcie kontroli prowadzono ubój rytualny zwierząt) stwierdzono m.in., 
że:  

 w zakładzie opracowano wymagane standardowe procedury operacyjne (w tym 
dotyczące uboju rytualnego23) oraz wyznaczono pracownika ds. dobrostanu 
zwierząt; 

 osoba dokonująca uboju posiadała wymagane kwalifikacje; 

 proces wykrwawiania był kontrolowany przez pracownika zakładu; 

 w trakcie uboju dostępne i sprawne były urządzenia do ogłuszania zwierząt, 
które mogły być użyte w każdej chwili; 

 wszelkie czynności związane z obróbką poubojową wykonywane były 
po stwierdzeniu, że zwierzę nie wykazuje żadnych oznak życia.  

Ustalenia dotyczące sposobu postępowania ze zwierzętami przed i w trakcie uboju 
zwierząt oraz oceny dokumentacji prowadzonej przez jednostkę kontrolerzy PIW 
udokumentowali przy wykorzystaniu następujących „LIST KONTROLNYCH 
SPIWET” (wprowadzonych do stosowania przez GLW): „rzeźnia (dobrostan 
zwierząt)”, „rzeźnia (Pracownik ds. dobrostanu zwierząt)”; „rzeźnia (standardowe 
procedury operacyjne)”. W pozycjach ww. LIST odnoszących się do spełnienia 
przez kontrolowany podmiot procedur postępowania (wymogów) przy ogłuszaniu 
zwierząt zaznaczano odpowiedź „ND” (nie dotyczy). 
W ramach ww. kontroli kontrolerzy PIW nie stwierdzili występowania 
nieprawidłowości w zakresie dobrostanu zwierząt poddawanych ubojowi. Uchybienia 
ujawnione w wyniku kontroli dotyczyły m.in.: nieprowadzenia rejestru sporządzonych 
sprawozdań ze stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących dobrostanu zwierząt; 
nieokazania dokumentów dotyczących konserwacji klatki ubojowej. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 133-170, 184-189)   

PLW wyjaśnił, że nie dysponuje szczegółowymi informacjami o liczbie ubitych 
w latach 2014-2016 (I poł.) zwierząt bez ogłuszania w rzeźni, w której 
przeprowadzono powyższe oględziny oraz o ilości pozyskanego mięsa w wyniku 
takiego uboju. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 2, 8) 

1.9.Egzekwowanie usunięcia przez skontrolowane podmioty nieprawidłowości 
i uchybień w zakresie dobrostanu zwierząt  

PLW wyegzekwował usunięcie wskazanych wyżej nieprawidłowości lub uchybień 
stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych w latach 2014-2016 (I poł.) kontroli 
dotyczących działalności podmiotów zajmujących się transportem i ubojem zwierząt 
gospodarskich. Przekazane przez poszczególne podmioty informacje w tym 
zakresie PLW zweryfikował w ramach przeprowadzonych oględzin.  
(dowód: akta kontroli tom I str. 323-325, 336; 372-381, 404; tom II str. 52-65, 84-85, 

87-100, 117-132) 

1.10. Zawiadomienia do organów ścigania  

PLW w czterech przypadkach skierował zawiadomienia do organów ścigania, 
w związku ze stwierdzonymi w latach 2014-2016 (I poł.) nieprawidłowościami 
w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich podczas ich transportu i uboju.  

                                                      
23 W obowiązującej w kontrolowanym zakładzie „Procedurze operacyjnej przy ubojach rytualnych” (z 9 listopada 2015 r.) 

określono m.in., że osoby odpowiedzialne za ubój obowiązane były do przeprowadzania kontroli, czy podczas wykrwawiania 
nie dochodzi do powrotu świadomości, tj. czy zwierzęta nie wykazują żadnych oznak przytomności lub wrażliwości 
na bodźce. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zwierzę należało ogłuszyć i anulować zakwalifikowanie mięsa 
pozyskanego tego uboju jako pochodzącego z uboju rytualnego. 
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Zarzuty podniesione w nich podniesione omówione zostały w pkt 1.8. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 17) 

W przypadku zawiadomienia wysłanego do Prokuratury Rejonową w Otwocku, 
w dniu 28 marca 2014 r., informującego o nieprawidłowościach w zakresie 
dobrostanu zwierząt stwierdzonych podczas kontroli w rzeźni24, do PIW wpłynęło 
postanowienie o umorzeniu dochodzenia w tej sprawie wydane przez Komisariat 
Policji w Józefowie (zatwierdzone przez Prokuraturę). Uzasadniając takie 
rozstrzygnięcie wskazano w nim m.in., że z zebranego materiału dowodowego 
wynika, że stwierdzone przez PLW nieprawidłowości były jednorazowym 
incydentem. Późniejsze kontrole, jak i oględziny przeprowadzone w trakcie 
postępowania, nie wykazały nieprawidłowości w zakresie przechowywania zwierząt 
przez podmiot, którego dotyczyła ta sprawa. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 317-321; tom II str. 17) 

W przypadku zawiadomień wysłanych w dniu 20 maja 2015 r. do Komendanta 
Powiatowego Policji w Otwocku informujących o nieprawidłowościach w zakresie 
dobrostanu zwierząt stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonych 
u przewoźników zwierząt25 Policja zawiadomiła PIW, iż przeprowadzone czynności 
wyjaśniające w tych sprawach nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosków 
o ukaranie do Sądu Rejonowego w tych sprawach, z powodu braku danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia zarzucanego czynu.     

(dowód: akta kontroli tom II str. 17, 43; 44; 75; 86; 108) 

PLW nie skorzystał z prawa wniesienia zażaleń na powyższe rozstrzygnięcia 
organów ścigania. 
PLW w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazał m.in., że przyczyną tej sytuacji były 
następujące okoliczności: 
(w przypadku spraw dotyczących niezapewnienia przewożonym zwierzętom 
dostępu do wody, w czasie oczekiwania na usunięcie awarii w rzeźni)  

 był to przypadek losowy, który może wystąpić zawsze w nieokreślonym czasie, 
jednakże wszystkie podmioty biorące udział w tym zdarzeniu awaryjnym 
wykazały zaangażowanie; 

 podjęte przez przewoźników działania obejmujące pozostawienie dyżurnego 
kierowcy, przewietrzanie ładunku zwierząt zmierzały do zapewnienia 
maksymalnego dobrostanu zwierząt znajdujących się na środkach transportu 
w sytuacji awarii linii ubojowej w zakładzie ubojowym; 

(w przypadku sprawy dotyczącej uwiązania zwierząt przebywających w magazynie 
żywca za rogi na krótkich sznurach, co uniemożliwiało im położenie się);  

 był to przypadek jednorazowy, o czym świadczy m.in. fakt niezgłoszenia 
podobnych sytuacji przez lekarzy weterynarii sprawujących nadzór nad ubojem 
w tym zakładzie. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 202, 208) 

1.11. Sporządzanie sprawozdań z nadzoru weterynaryjnego  

Kontrola sporządzonych przez PLW sprawozdań z nadzoru weterynaryjnego RRW-3 
i RRW-5 za lata 2014 i 2015, w zakresie zamieszczonych w nich danych ujętych w: 

- Dziale 1D sprawozdań RRW-3, pkt-y 17-22 oraz 44 i 45;   

- Dziale 1 sprawozdań RRW-5, pkt-y 08a, 09a, 31a, i 32a,  

                                                      
24 Dotyczących niewłaściwego przetrzymywania bydła w magazynie żywca (tj. m.in. wiązania zwierząt za rogi za pomocą 

krótkich sznurów, które uniemożliwiały im położenie się). 
25 Dotyczących niezapewnienia dostępu do wody dla przewożonego do rzeźni drobiu. 
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wykazała, że prezentowane w nich informacje (dotyczące m.in. liczby podmiotów 
i zakładów nadzorowanych prowadzących działalność w zakresie: obrotu 
zwierzętami, pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt, uboju zwierząt 
gospodarskich) były zgodne z danymi zamieszczonymi w prowadzonych przez PIW 
rejestrach i wykazach. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 8-44, 116-145, 227, 300-301; tom II str. 198, 200) 

1.12. Współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego  

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 16 października 2007 r.26 o współdziałaniu 
Inspekcji Weterynaryjnej27 i Inspekcji Transportu Drogowego28, zawartym pomiędzy 
GLW a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, ww. Inspekcje, w ramach 
swoich przewidzianych prawem kompetencji, miały organizować i przeprowadzać 
wspólne przedsięwzięcia służące przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu naruszeń prawa, 
w szczególności:   

 wspólne kontrole w uzgodnionym wcześniej miejscu, terminie i zakresie, 
zgodnie z planem kontroli, jak również kontrole wyrywkowe;  

 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 tom II str. 248-249) 

W latach 2014-2016 (I poł.) PIW nie współpracował z ITD w zakresie 
przeprowadzania wspólnych kontroli dotyczących zasad i warunków transportu 
zwierząt. Nie wymieniał się z terenowymi organami tej Inspekcji informacjami, 
doświadczeniami, raportami oraz wnioskami z analizy problemów w zakresie zasad 
i warunków transportu zwierząt.  
PLW w wyjaśnieniach w tej sprawie podał m.in., że nie przeprowadzał w ww. okresie 
wspólnych kontroli z ITD na podstawie Porozumienia w uzgodnionym wcześniej 
miejscu i terminie z powodu braku na terenie powiatu otwockiego targowisk, 
punktów skupu lub miejsc gromadzenia zwierząt, gdzie mogłyby potencjalnie 
dochodzić do naruszeń wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt w transporcie. 
Kontrole środków transportu oraz dobrostanu zwierząt podczas transportu 
wykonywane są przez IW w miejscu przeznaczenia, a więc w zakładach ubojowych 
lub w miejscach wysyłki zwierząt. Wspólne planowe kontrole w uzgodnieniowym 
wcześniej miejscu, terminie i zakresie na drogach tranzytowych przechodzących 
przez teren powiatu, bez ukierunkowania na zatrzymanie określonego przewoźnika, 
ograniczałyby się do rutynowej kontroli kilku transportów o trudnym do przewidzenia 
efekcie. W tej sytuacji uznał za bardziej efektywne wspólne kontrole wyrywkowe, 

                                                      
26 Dalej także: Porozumienie o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego lub Porozumienie. 
27 Dalej także: IW. 
28 Dalej także: ITD. 
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które mogą być przeprowadzone po otrzymaniu informacji lub po powzięciu 
podejrzenia, przez sygnatariuszy Porozumienia dotyczącego niespełniania 
wymagań przez przewoźnika przy wykonywaniu transportu zwierząt. W latach 2014-
2016 (I poł.) nie otrzymał takich informacji. W dniu 23 sierpnia 2016 r. (tj. po okresie 
objętym niniejszą kontrolą) na telefoniczny wniosek ITD została przeprowadzona 
przez PLW kontrola doraźna dotycząca przewożonych zwierząt (świnie) oraz 
wspólna kontrola środka transportu w związku z kontrolą przemieszczeń zwierząt 
z obszarów podlegających ograniczeniom z powodu ASF29.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 2, 7; 9-16, 201-202, 205-207) 

W działalności PIW w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. PLW nie reagował na fakt, że wpływające do PIW informacje o zamiarze 
dokonania uboju zwierząt na użytek własny nie spełniały wymogów określonych 
w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny. Z 30 tego rodzaju powiadomień, które wpłynęły do PIW w badanym 
okresie tylko jedno spełniało wymagania określone w § 4 ww. rozporządzenia, 
tj. zostało złożone co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem zwierząt 
oraz zawierało wszystkie wymagane informacje. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 152-170, 186-195, 208-215; 
tom II str. 201, 204-205) 

2. PIW nie przeprowadził w badanym okresie ani jednej kontroli dotyczącej 
przebiegu uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny, co w ocenie NIK 
wskazuje, iż nadzór PLW nad zapewnieniem dobrostanu zwierząt poddawanych 
ubojowi na ww. cel nie był dostateczny. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 1, 3-6) 

NIK zwraca uwagę, że PIW przy realizacji w badanym okresie zadań dotyczących 
sprawowania nadzoru nad transportem zwierząt gospodarskich nie współpracował 
z organami Inspekcji Transportu Drogowego. Tym samym Porozumienie 
o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego 
z 2007 r. nie było w tym okresie w praktyce realizowane przez PLW. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 2, 7, 9-16, 201-202, 205-207, 248-249) 

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

2. Działania PLW w związku z otrzymywanymi sygnałami 
o nieprawidłowościach dotyczących transportu i uboju zwierząt 
gospodarskich 

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

W badanym okresie do PIW nie wpłynęły petycje, skargi lub wnioski, których 
przedmiotem był dobrostan zwierząt podczas transportu lub uboju.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-7) 

                                                      
29 Afrykański pomór świń. 
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2.2. Współpraca z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz organizacjami 
społecznymi 

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zwierząt, 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.  

W badanym okresie PLW nie współpracował z organizacjami społecznymi 
zajmującymi się ochroną zwierząt, w zakresie zagadnień dotyczących dobrostanu 
zwierząt podczas transportu i uboju30.                         

(dowód: akta kontroli tom II str. 2, 7-8, 224-245) 

Według wyjaśnień PLW współpraca z samorządem lekarsko-weterynaryjnym 
w badanym okresie obejmowała m.in.: udział pracowników PIW w szkoleniach 
organizowanych przez ten samorząd31; uzgadnianie, czy lekarze weterynarii, których 
zamierza wyznaczyć do czynności urzędowych, w ramach nadzoru nad ubojem, 
posiadają wymagane kwalifikacje; współpracę przy opiniowaniu aktów prawnych 
dotyczących zawodu lekarza weterynarii lub zadań inspekcji weterynaryjnej; 
współpracę przy organizacji prac tego samorządu. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 2, 7-8) 

NIK nie formułuje oceny działań w powyższym zakresie, bowiem do PLW 
w badanym okresie nie wpływały skargi, wnioski bądź petycje w sprawie 
nieprawidłowości w zakresie transportu i uboju zwierząt. 

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 Kontroli32, wnosi o objęcie nadzorem dobrostanu zwierząt 
gospodarskich poddawanych ubojowi na użytek własny w szczególności poprzez: 

- reagowanie na przypadki nieterminowego przekazywania przez właścicieli 
zwierząt gospodarskich powiadomień o planowanym uboju oraz 
niezamieszczania w tych powiadomieniach wszystkich wymaganych 
informacji; 

- przeprowadzanie kontroli w gospodarstwach podczas przeprowadzanych 
ubojów na użytek własny, w celu sprawdzenia zapewnienia właściwego 
dobrostanu ubijanych zwierząt. 

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. 

                                                      
30 Jak wynika z wyjaśnień PLW oraz przedstawionych przez niego dokumentów w badanym okresie współpraca PIW 

z organizacjami społecznym dotyczyła dobrostanu zwierząt znajdujących się w gospodarstwach. 
31 Takich jak „Rola Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie aktualnych problemów związanych ze zwierzętami nieudomowionymi”.  
32 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm.  
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi 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,  27 grudnia 2016 r. 
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