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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/108 – Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie 
lubuskim. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Andrzej Misa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/33/2017 z dnia 13.04.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu (dalej: PIW lub Inspektorat) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Matysek, Powiatowy Lekarz Weterynarii (dalej: PLW lub Powiatowy 
Lekarz) od 1.07.1999 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Powiatowy Lekarz, w ramach posiadanych kompetencji oraz możliwości kadrowych 
i finansowych, na ogół prawidłowo sprawował nadzór nad wykorzystywaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej na obszarze swej właściwości. 

Organizacja pracy Inspektoratu oraz struktura zatrudnienia pozwalały na realizację 
zadań ustawowych nad podmiotami nadzorowanymi, w tym prowadzenie czynności 
kontrolnych. Zakres sprawowanego nadzoru nad wykorzystywaniem antybiotyków 
w produkcji zwierzęcej obejmował kontrolę prawidłowości prowadzonej przez 
hodowców dokumentacji (ewidencji) leczenia zwierząt oraz prowadzenie badań 
monitoringowych na obecność niedozwolonych substancji. PLW, pomimo braków 
kadrowych, zrealizował zaplanowane kontrole oraz badania monitoringowe, które 
prawidłowo dokumentował. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niezachowania 
wymaganego przepisami prawa terminu na dostarczenie pobranych próbek do 
laboratorium. 

PLW na ogół rzetelnie prowadził wymagane rejestry/wykazy2 sporządzał 
sprawozdania oraz wydawał decyzje o  wpisie bądź wykreśleniu z rejestru, 
a stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości – z uwagi na ich jednostkowy 
i formalny charakter – nie miały wpływu na realizację zadań nadzorczych. NIK 
zauważa jednak, że wskutek potencjalnego niedopełnienia obowiązków 
rejestracyjnych przez niektórych hodowców, PLW może nie dysponować pełną 
wiedzą o podmiotach objętych nadzorem weterynaryjnym. 

 

                                                      
1 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. 
2 Badaniem objęto rejestr/wykazy prowadzone w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności. 
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We właściwy sposób PLW zawarł oraz wywiązywał się z obowiązków nałożonych 
postanowieniami porozumienia o współpracy z Inspekcją Sanitarną. Pozytywnie 
należy ocenić również podejmowanie przez PLW działań informacyjno-
szkoleniowych adresowanych m.in. do urzędowych lekarzy weterynarii, czy 
podmiotów nadzorowanych w ramach, których poruszane były m.in. zagadnienia 
związane z wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie inspekcji do sprawowania nadzoru nad 
wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

1.1 Zadania związane z nadzorem nad wykorzystaniem antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej były realizowane w Inspektoracie przez zespoły do spraw 
bezpieczeństwa żywności (ZBŻ), pasz i utylizacji (ZPU), a także zdrowia i ochrony 
zwierząt (ZZO). Powyższe zadania polegały m.in. na: 

- prowadzeniu monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości 
chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt oraz w żywności 
pochodzenia zwierzęcego, 

- sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich 
produkcji i wymaganiami dla produktów, umieszczaniu na rynku, sprzedaży 
bezpośredniej, działalności marginalnej, lokalnej o ograniczonej, a także 
pozyskiwaniem mięsa na użytek własny oraz produktów o charakterze tradycyjnym, 

- prowadzeniu nadzoru w zakresie pasz i utylizacji, w tym realizowaniu krajowego 
planu kontroli urzędowej i monitoringu pasz. 

Ponadto do zadań zespołów ds. bezpieczeństwa żywności oraz pasz i utylizacji 
przypisano realizację obowiązków wynikających z funkcjonowania Systemu 
Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych (dalej: 
RASFF). 

(dowód: akta kontroli str. 5-25) 

W Inspektoracie sporządzono i aktualizowano zakresy obowiązków, które 
obejmowały m.in. zadania stanowiące przedmiot kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 70-110) 

W okresie objętym kontrolą zadania z zakresu nadzoru nad wykorzystywaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej wykonywane były w oparciu o powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, plany urzędowych kontroli, krajowe programy badań 
monitoringowych3 oraz instrukcje i wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii (GLW). 

Ponadto Powiatowy Lekarz opracował na potrzeby pracowników Inspektoratu 
przeprowadzających kontrole wzory protokołów4 na podstawie, których 

                                                      
3 Krajowy program badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 
biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia 
zwierzęcego  
4 Dotyczy protokołów: kontroli na okoliczność wysyłki dużych zwierząt gospodarskich, kontroli 
weterynaryjnej w zakresie dokumentacji z leczenia zwierząt, przed wystawieniem świadectwa 
zdrowia dla drobiu przeznaczonego do handlu, kontroli weterynaryjnej w związku ze zgłoszeniem 
nieprawidłowości dotyczących zwierząt przekazanych z gospodarstwa do uboju w rzeźni, do 
utylizacji, do innego gospodarstwa, na okoliczność stwierdzenia przekroczenia najwyższego 
dopuszczalnego poziomu substancji biologicznych lub chemicznych w tkankach zwierzęcych/w 

Opis stanu 
faktycznego 
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dokumentowano czynności kontrolne obejmujące m.in. prawidłowość zachowania 
karencji po leczeniu zwierząt kierowanych do uboju, informacje o żywieniu zwierząt, 
w tym pochodzeniu pasz, stosowanie pasz leczniczych, dane lekarza weterynarii 
opiekującego się stadem, ocenę stanu klinicznego zwierząt w dniu wysyłki, 
informacje o chorobach w stadzie, prowadzonej profilaktyce i podjętym leczeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 111-143) 

1.2. Stan zatrudnienia w Inspektoracie według stanu na koniec roku 2015 i 2016 
wynosił odpowiednio 9 i 11 osób (8,17 etatu w 2015 r. i 10,17 etatu w 2016 r.), tj.: 

- 5 pracowników merytorycznych, z czego 2 lekarzy weterynarii (Powiatowy Lekarz 
Weterynarii oraz st. inspektor wet. w ZBŻ) w 2015 r., 

- 7 pracowników merytorycznych, z czego 3 lekarzy weterynarii (Powiatowy Lekarz 
Weterynarii i dwóch zastępców, z czego jeden przebywał na urlopie bezpłatnym). 

(dowód: akta kontroli str. 27-32) 

Liczba podmiotów objętych nadzorem PLW5 na koniec lat 2014-2016 wynosiła 
odpowiednio: 2.062, 2.093 oraz 2.182, z tego nadzorowanych w ramach: ZPU – 
909, 936 oraz 962, ZBŻ – 104, 101 oraz 108, ZZO – 1.049, 1.056 oraz 1.112. 

Mając na uwadze liczbę obsadzonych etatów na stanowiskach merytorycznych, 
a także liczbę podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli Inspektoratu, na jeden 
etat pracownika merytorycznego przypadało w 2015 r. – 420 podmiotów, a w 2016 r. 
– 364 podmioty.  

(dowód: akta kontroli str. 27-32, 275-277) 

Osoby zatrudnione na stanowiskach merytorycznych legitymowały się 
wykształceniem wyższym (wykształcenie weterynaryjne, rolnicze, technologia 
żywności i żywienia człowieka, zootechnika). 

(dowód: akta kontroli str. 30, 32) 

PLW oraz jego zastępcy spełniali wymogi wynikające z art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej6. 

Stosownie do postanowień zarządzenia MRiRW7 oraz regulaminu organizacyjnego 
PIW (§ 8 ust. 1), w czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego 
Lekarza lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, 
działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz przy pomocy Zastępcy PLW. 
W okresie objętym kontrolą (1.01.2015 r. – 21.02.2016 r.8) stanowisko Zastępcy 
PLW nie było obsadzone. 

Odnosząc się do nieobsadzenia stanowiska zastępcy, Powiatowy Lekarz wyjaśnił 
m.in., że w 2015 r. Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie ogłaszał naboru na 
to stanowisko. Jedyny pracownik spełniający wymagania ustawowe od momentu 
zatrudnienia (styczeń 2014 r.) przebywał często na zwolnieniach lekarskich. 
W ocenie PLW, na brak chętnych na stanowiska lekarza powiatowego oraz jego 
zastępcy wpływ ma głównie duże obciążenie pracą, warunek dyspozycyjności 
(praca w dni wolne, po godzinach bez możliwości odebrania nadgodzin lub 

                                                                                                                                       
paszach, na okoliczność stwierdzenia wyników niezgodnych prób pobranych do badań 
monitoringowych lub urzędowych. 
5 Według danych z rejestrów, wykazów i ewidencji PIW. 
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 1077, ze zm. 
7 Zarządzenie Nr 1 MRiRW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych 

i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz.Urz.MRiRW.2010.3.3, ze zm.). 
8 Pracownik powołany na stanowisko zastępcy PLW od 22.02.2016 r. przebywał do końca 2016 r. na 
urlopie bezpłatnym. Kolejny pracownik został powołany na to stanowisko 16.12.2016 r. 
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wynagrodzenia za ten czas pracy), brak możliwości podjęcia dodatkowego 
zatrudnienia oraz niskie wynagrodzenie. 

(dowód: akta kontroli str. 29-32, 147-149) 

W latach objętych kontrolą Inspektorat przeprowadził ogółem 40 naborów na wolne 
stanowiska pracy, z czego 15 naborów w 2015 r. i 25 naborów w 2016 r. Na 30 
ogłoszeń nie wpłynęły oferty. W 5 przypadkach wyłonieni w wyniku przeprowadzenia 
postępowania kandydaci rezygnowali z zawarcia umowy o pracę, bądź żadnemu 
z  kandydatów nie proponowano zawarcia umowy. W 5 przypadkach nabór kończył 
się zatrudnieniem pracownika (na stanowisko inspektora weterynaryjnego w ZBŻ – 
w przypadku 4 naborów oraz na stanowisko inspektora weterynaryjnego w ZZO 
w przypadku 1 naboru). 

Wyjaśniając niskie zainteresowanie pracą w Inspekcji, Powiatowy Lekarz wyjaśnił, 
że na większość stanowisk, na które ogłaszano nabory wymagane było 
wykształcenie wyższe weterynaryjne (na 13 spośród 15 naborów w 2015 r. oraz na 
22 spośród 25 naborów w 2016 r.). W pozostałych naborach wymagane było 
wykształcenie wyższe weterynaryjne lub odpowiednio technolog żywności, 
zootechnik lub pokrewne. W wyniku przeprowadzenia tych naborów wyłoniono 
kandydatów spełniających te wymogi, a następnie zatrudniono. Niskie 
zainteresowanie lekarzy weterynarii naborami na wolne stanowiska pracy 
w Inspekcji, w ocenie PLW, wynikały w szczególności z: 
- możliwości podejmowania pracy znacznie korzystniejszej finansowo 
i bezpośrednio odpowiadającej wyuczonemu zawodowi lekarza weterynarii (np. 
prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt w ramach działalności gospodarczej, 
w przemyśle paszowym i farmaceutycznym, w prywatnych laboratoriach itp.), 
- konieczności znajomości licznych i skomplikowanych przepisów prawa krajowego 
i unijnego, 
- pozostawania w dyspozycji również w dni wolne od pracy i po godzinach pracy 
urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 33-34, 147-149) 

Pracownicy merytoryczni Inspektoratu posiadali upoważnienia do kontroli oraz do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w zakresie powierzonych im 
zadań. Ponadto dla każdego pracownika posiadającego upoważnienie do 
wykonywania czynności kontrolnych sporządzano plan pracy na dany rok. 

(dowód: akta kontroli str. 70-110) 

Pracownicy Inspektoratu posiadający upoważnienie do wykonywania czynności 
kontrolnych, w okresie objętym kontrolą, brali udział łącznie w 12 szkoleniach 
organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze (WIW) 
oraz w 3 szkoleniach organizowanych przez PLW, a adresowanych do urzędowych 
lekarzy weterynarii oraz pracowników Inspektoratu, które swym zakresem 
obejmowały m.in. problematykę nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów 
leczniczych, monitoringu substancji niedozwolonych oraz pozostałości produktów 
leczniczych, przepisów dotyczących ewidencji leczenia zwierząt. 

W okresie objętym kontrolą osoby zatrudnione na stanowiskach merytorycznych 
związanych z wykonywaniem nadzoru i kontroli weterynaryjnej nie uczestniczyły 
natomiast w szkoleniach (kursach, seminariach) organizowanych przez podmioty 
spoza Inspekcji Weterynaryjnej, obejmujących problematykę związaną 
z nadzorowaniem wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

(dowód: akta kontroli str. 150-152) 
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1.3. Kwoty zaplanowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosły 
odpowiednio: 

- w 2015 r. – 1.093,8 tys. zł i 1.047,6 tys. zł (z czego wynagrodzenia i pochodne9 – 
544,0 tys. zł i 544,0 tys. zł); średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika 
merytorycznego wyniosło 4,2 tys. zł; 

- w 2016 r. – 1.109,3 tys. zł i 1.102,3 tys. zł (z czego wynagrodzenia i pochodne – 
520,0 tys. zł i 520,0 tys. zł); średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika 
merytorycznego wyniosło 4,7 tys. zł. 

W latach objętych kontrolą w Inspektoracie nie realizowano wydatków 
inwestycyjnych (§§ 605 i 606). 

(dowód: akta kontroli str. 36-39) 

W okresie objętym kontrolą PIW nie dysponował bazą techniczną (laboratorium) 
umożliwiającą przeprowadzenie badań na obecność substancji niedozwolonych 
(w tym antybiotyków). Pobierane próbki były wysyłane – zgodnie z planem 
monitoringowym – za pośrednictwem WIW lub bezpośrednio do laboratoriów 
w innych jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej wskazanych w krajowym planie 
monitoringu według kierunków badań (w szczególności Zakład Higieny 
Weterynaryjnej w Poznaniu, ZHW we Wrocławiu, Państwowy Instytut Weterynaryjny 
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach). W obszarze realizacji zadań 
i nadzoru nad stosowaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej Inspektorat 
dysponował pomieszczeniami do przyjmowania prób wyposażonymi w szafy 
i lodówko-zamrażarki, czterema samochodami służbowymi, sprzętem do pobierania 
i transportu prób oraz opakowaniami do pobranych prób. 

(dowód: akta kontroli str. 153, 287-290) 

W pismach adresowanych do Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
(WLW), Powiatowy Lekarz sygnalizował, iż przyznane środki finansowe nie 
zapewniają pełnej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej. Niedobory 
były związane m.in. z utworzeniem nowego stanowiska pracy w Zespole ds. 
bezpieczeństwa żywności, czy koniecznością dofinansowania realizowanych zadań 
m. in. w zakresie wypłaty wynagrodzeń dla urzędowych lekarzy weterynarii w 
związku z wzrostem liczby badań zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźniach na 
potrzeby własne, większą liczbą wystawianych świadectw zdrowia dla świń i drobiu 
w stosunku do lat poprzednich (lata 2015-2016). Poza środkami finansowymi 
pochodzącymi z rezerw celowych, PLW nie otrzymywał dodatkowych środków na 
ww. cele, o przyznanie których wnioskował lub sygnalizował niedobór. 

(dowód: akta kontroli str. 154-163) 

W okresie objętym kontrolą Powiatowy Lekarz wyznaczał lekarzy weterynarii 
niebędących pracownikami Inspekcji (lekarzy urzędowych) do wykonywania 
czynności, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. W 2015 
i 2016 r. zawarto łącznie 23 umowy (14 w 2015 oraz 9 w 2016 r.). Poszczególni 
lekarze urzędowi byli upoważnieni do niżej wymienionych czynności m.in. do 
sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania 
przedubojowego i poubojowego we wskazanych podmiotach nadzorowanych 
(5 lekarzy w 2015 r. i 4 lekarzy w 2016 r.), pobierania próbek do badań 
monitoringowych chorób zakaźnych (w tym salmonella) u drobiu zasiedlonego na 
fermach drobiu oraz badania przesyłek drobiu rzeźnego i przeznaczonego do obrotu 
krajowego wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia (po 4 lekarzy 
w 2015 r. i w 2016 r.). 

                                                      
9 Wydatki wynikające z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 402, 404, 411, 412 i 444. 
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W okresie objętym kontrolą nie było przypadków poinformowania PLW przez lekarzy 
urzędowych o nieprawidłowościach dotyczących wykorzystywania antybiotyków 
w produkcji zwierzęcej. 

Z tytułu ww. umów PLW wydatkował w 2015 r. – 208,4 tys. zł, a w 2016 r. – 223,6 
tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 36-39, 164-221) 

Powiatowy Lekarz wyjaśnił, że powodem zawierania umów z lekarzami urzędowymi 
do dokonywania czynności urzędowych były przede wszystkim niedobory kadrowe, 
kwestie organizacyjne oraz specyfika powiatu, tj. funkcjonowanie dwóch rzeźni świń 
i jednego zakładu rozbioru dziczyzny wymagających zapewnienia urzędowego 
badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa oraz mięsa zwierząt łownych – w czasie 
prowadzenia uboju świń, rozbioru dziczyzny; duża liczba ferm drobiu i gospodarstw 
utrzymujących świnie wymagających zapewnienia lekarzy weterynarii do 
wystawiania świadectw zdrowia w obrocie krajowym; duża liczba gospodarstw 
utrzymujących bydło, świnie, kozy wymagająca zapewnienia lekarzy weterynarii do 
pobierania prób i przeprowadzania planowych badań monitoringowych chorób 
zakaźnych zwierząt; duże zalesienie powiatu, obecność licznych zbiorników 
wodnych mających wpływ na stosunkowo dużą populację zwierząt dzikożyjących – 
co ma wpływ na większą liczbę dochodzeń epizootycznych i konieczność pobierania 
prób od padłych zwierząt dzikożyjących np. w kierunku wścieklizny, afrykańskiego 
pomoru świń, klasycznego pomoru świń i dzików, grypy ptaków. 

(dowód: akta kontroli str. 354-361) 

1.4. Badanie w zakresie rzetelności prowadzenia rejestru i wykazów podmiotów 
nadzorowanych, o których mowa w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego10 (dalej: uppz) oraz 
wydawania decyzji administracyjnych w stosunku do tych podmiotów (art. 20 ust.1 
pkt 2 uppz) wykazało m.in., że: 

 prowadzony w Inspektoracie (w ZBŻ) rejestr zakładów produkujących 
produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te 
produkty zawierał dane wymagane przepisami rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rejestru 
zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub 
wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów11, 

 wykazy ww. podmiotów prowadzono w szczegółowości i na formularzach 
wynikających z Instrukcji12 oraz Wytycznych13 opracowanych i przekazanych 
do stosowania przez GLW, a każdy podmiot odnotowany w poszczególnych 
wykazach ujęty był w rejestrze, 

 w latach 2015-2016, na wniosek zainteresowanych podmiotów, PLW wpisał 
do rejestru siedem podmiotów oraz skreślił z rejestru cztery podmioty, przy 
czym decyzje w ww. sprawach wydawano każdorazowo w terminach 
zgodnych z Kpa, a informacje o każdej zmianie w tym zakresie – stosownie 

                                                      
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 242. 
11 Dz. U. Nr 187, poz. 1258 – rozporządzenie obowiązywało do 31 grudnia 2016 r. 
12 Instrukcja GLW Nr GIWbż-500-2/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r w sprawie postępowania organów 
Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw 
sektora spożywczego oraz zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu tych 
przedsiębiorstw z rejestru.  
13 Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie sposobu prowadzenia wykazów 
przedsiębiorstw produkujących i/lub wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym także sposobu przekazywania do GLW informacji o 
takich przedsiębiorstwach (wrzesień 2013 r.).  
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do wymogu z art. 22 ust. 1 pkt 1 uppz – za pośrednictwem WLW, Powiatowy 
Lekarz przekazywał GLW. 

 o skreśleniu zakładu z rejestru (cztery przypadki) PLW nie powiadamiał  
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego 
inspektora inspekcji handlowej, do czego był zobowiązany na podstawie art. 
22 ust. 1 pkt 2 uppz, 

 stwierdzono jeden przypadek nierzetelnego wykazywania danych 
dotyczących liczby nadzorowanych podmiotów w sporządzanej 
sprawozdawczości14. 

(dowód: akta kontroli str. 222-225, 275-277) 

W okresie objętym kontrolą, w związku z zawiadomieniem otrzymanym 
z Komisariatu Policji w Skwierzynie, PLW przeprowadził kontrolę na tamtejszym 
targowisku, w wyniku której ujawniono nielegalną (niezarejestrowaną) działalność 
w zakresie sprzedaży ryb. Sprzedawcę wezwano do natychmiastowego 
zaprzestania sprzedaży oraz skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa (Policja przekazała wniosek o ukaranie prowadzącego nielegalną 
sprzedaż do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu15). Sprawę przekazano - według 
właściwości miejscowej – PLW w Strzelcach Krajeńskich. 

(dowód: akta kontroli str. 392-400) 

W związku z wystąpieniem na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków 
wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków16 wprowadzono m.in. nakaz zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi miejsc 
(gospodarstw) w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki.  

W celu zidentyfikowania takich gospodarstw PLW we współpracy z lokalnymi 
samorządami oraz z lekarzami wolnej praktyki podjął m.in. działania informujące 
(pisma, ulotki, strona internetowa) o konieczności zgłoszenia faktu utrzymywania 
drobiu oraz wprowadzeniu prawnych zakazów i nakazów w utrzymaniu drobiu.  

W wyniku ww. działań zidentyfikowano na terenie właściwości PLW 55 gospodarstw 
posiadających 50 i więcej sztuk ptactwa17. 

W grudniu 2016 r. PLW wystosował pismo z zakazami i nakazami związanymi 
z wystąpieniem ognisk grypy ptaków, w tym także informujące o nakazie zgłaszania 
do Inspektoratu miejsc, w których drób lub inne ptaki jest utrzymywany.  
Natomiast w marcu 2017 r. PLW informował w piśmie adresowanym18 do 
poszczególnych urzędów gmin z terenu powiatu oraz ODR Kalsk o wytycznych 
w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz 
rolniczego handlu detalicznego (w tym o obowiązkach w zakresie rejestracji takiej 
działalności).  

                                                      
14 W RRW-5 Sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są 
produkty pochodzenia zwierzęcego za 2015 r. wykazano: 5 podmiotów prowadzących działalność w 
zakresie transportu produktów pochodzenia zwierzęcego, podczas gdy działalność w przedmiotowym 
zakresie prowadziło 6 podmiotów. 
15 Inspektorat do czasu zakończenia kontroli NIK nie został poinformowany o wyniku postępowania. 
16 Dz. U. z 2016 r. poz. 2091 – uchylone z dniem 6 kwietnia 2017 r. na podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia  2017  r. w sprawie zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722). 
17 Tj.: kury, gołębie, gęsi, perlice, kaczki, indyki. 
18 Pismo zostało zamieszczone również na stronie internetowej PIW oraz wysłane do podmiotów, 
które wcześniej zwróciły się do PIW z prośbą o podanie wytycznych rolniczego handlu detalicznego. 
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(dowód: akta kontroli str. 226-259, 334-344) 

Według rejestru podmiotów nadzorowanych przez ZZO19 na koniec 2015 r. 
zarejestrowanych było 109 podmiotów utrzymujących pszczoły (w tym 25 
utrzymujących powyżej 40 rodzin pszczelich), a na koniec 2016 r. 114 takich 
podmiotów (w tym 26 utrzymujących powyżej 40 rodzin pszczelich).  

Spośród ww. podmiotów sprzedaż bezpośrednią nieprzetworzonych produktów 
pszczelich (w tym miodu) zarejestrowaną miało odpowiednio: 

 w roku 2015 – dziesięć podmiotów (tj. 9,2% ogółu podmiotów utrzymujących 
pszczoły),  

 w roku 2016 – jedenaście podmiotów (tj. 9,6% ogółu podmiotów utrzymujących 
pszczoły). 

Podmioty utrzymujące pszczoły niemające jednocześnie zarejestrowanej sprzedaży 
bezpośredniej (niezależnie od liczby posiadanych rodzin pszczelich oraz 
potencjalnej możliwości sprzedaży miodu) nie były objęte badaniami 
monitoringowymi na obecność substancji niedozwolonych, w tym antybiotyków. 

(dowód: akta kontroli str. 260-267) 

Powiatowy Lekarz w złożonych wyjaśnieniach, wśród planowanych działań w celu 
identyfikowania podmiotów podlegających nadzorowi IW i egzekwowania 
obowiązków rejestracyjnych, wskazał: 
a/ rozpowszechnianie informacji o rodzajach działalności podlegających nadzorowi 
IW przez kierowanie przypominających pism informacyjnych do podmiotów, 
urzędów gmin, urzędów miejskich, lekarzy weterynarii, zamieszczanie w BIP PIW 
Międzyrzecz oraz podczas szkoleń dla rolników, podmiotów, lekarzy weterynarii, 
b/ wykorzystywanie informacji pozyskanych w związku z działaniami prowadzonymi 
w zakresie zapobiegania wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt (HPAI, zgnilec) – 
przez identyfikowanie gospodarstw utrzymujących znaczną ilość odpowiednio 
drobiu/rodzin pszczelich; ustalanie obszaru zbytu produktów od tych zwierząt; 
informowanie o obowiązujących przepisach rejestracyjnych i zasadach prowadzenia 
działalności, 
c/ zwiększenie częstotliwości kontroli targowisk pod kątem sprzedaży produktów 
pochodzenia zwierzęcego – wspólnie z PPIS. 
Wśród utrudnień w realizacji ww. działań PLW wskazał problemy z udowodnieniem 
wprowadzania produktów na rynek, jeśli sprzedaż jest prowadzona wyłącznie na 
terenie gospodarstwa. 

(dowód: akta kontroli str. 348-353) 

Powiatowy Lekarz, pismem wystosowanym w trakcie kontroli NIK, do właścicieli 
gospodarstw utrzymujących bydło mleczne, właścicieli pasiek, właścicieli 
gospodarstw utrzymujących kury powyżej 50 sztuk oraz ryby, poinformował m.in., że 
wprowadzanie na rynek żywności pochodzenia zwierzęcego jest możliwe po 
zarejestrowaniu sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 268-274) 

W dniu 8.06.2017 r. przeprowadzono oględziny czynności nadzorczych 
wykonywanych w ramach porozumienia o współdziałaniu i współpracy organów 
Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej przeprowadzonych na Targowisku Miejskim 
w Międzyrzeczu. W trakcie oględzin, spośród 2 podmiotów objętych czynnościami 
kontrolnymi, stwierdzono obecność jednego podmiotu prowadzącego sprzedaż 

                                                      
19 Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o którym mowa w przepisie art. 11 
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, ze zm.).  
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bezpośrednią miodu bez rejestracji. Sprzedawcę wezwano do natychmiastowego 
zaprzestania prowadzenia sprzedaży i zarejestrowania działalności w PIW  
w Międzyrzeczu. Sprzedawca złożył wniosek o rejestrację w dniu przeprowadzenia 
kontroli. 

W trakcie kontroli NIK, Powiatowy Lekarz, poinformował pisemnie PPIS 
w Międzyrzeczu o konieczności zwiększenia liczby wspólnych kontroli na 
targowiskach i placach targowych na obszarze wszystkich gmin powiatu 
międzyrzeckiego.  

(dowód: akta kontroli str. 412-413, 423) 

1.5. Sprawy dotyczące problematyki wykorzystywania antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej nie były przedmiotem audytów innych organów oraz skarg i wniosków.  

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (WIW) przeprowadził w Inspektoracie dwie 
kontrole (19.08.2015 r. i 13.04.2016 r.) w przedmiocie m.in. nadzoru PLW nad 
obrotem i stosowaniem pasz, stosowaniem pasz leczniczych, realizacją planu 
urzędowej kontroli pasz. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

(dowód: akta kontroli str. 330-333) 

1.6. W ocenie Powiatowego Lekarza wśród trudności i ograniczeń w przygotowaniu 
Inspekcji do realizacji zadań dotyczących zapewnienia prawidłowego wykorzystywania 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej wskazać można głównie: 
- brak w powiatowych inspektoratach weterynarii przydzielonego ustawą etatu 
inspektora weterynaryjnego ds. Nadzoru Farmaceutycznego, 
- niedobór lekarzy weterynarii na stanowiskach merytorycznych, 
- zbyt mało etatów merytorycznych w poszczególnych zespołach, 
- mało atrakcyjne wynagrodzenia. 
Poważnym ograniczeniem, w ocenie Powiatowego Lekarza, jest brak wiedzy 
wyuczonej u inspektorów bez wykształcenia wyższego weterynaryjnego, co 
przekłada się na brak możliwości w pełni samodzielnie sprawowanie nadzoru i 
prowadzenia spraw w pełnym zakresie. W latach 2015-2016 stan zatrudnienia w 
PIW w Międzyrzeczu był niewystarczający do sprawnej realizacji zadań. Dla 
zapewnienia wykonania wszystkich zadań, niezbędne było wykonywanie wielu 
działań osobiście przez PLW. 

(dowód: akta kontroli str. 144-146) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. O skreśleniu zakładów z rejestrów prowadzonych w PIW (cztery przypadki: WNI 
08035604, 08031008, 08031018 i 08035306) nie powiadamiano państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora inspekcji 
handlowej, wbrew art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. 
o produktach pochodzenia zwierzęcego. 

Z wyjaśnień PLW wynika, że obowiązek informowania wskazanych wyżej 
organów łączono z sytuacjami skreślenia podmiotu z urzędu, a nie na wniosek 
strony. 

(dowód: akta kontroli str. 222-225, 354-361) 

W toku kontroli NIK, Powiatowy Lekarz poinformował właściwe organy 
o skreśleniu ww. podmiotów z rejestru. 

(dowód: akta kontroli str. 345-347) 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

11 

2. W RRW-5 Sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których 
produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego za 2015 r. wykazano 5 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu produktów 
pochodzenia zwierzęcego zamiast 6. 

Z wyjaśnień PLW wynika, że wykazanie w sprawozdaniu RRW-5 nieprawidłowej 
liczby podmiotów było wynikiem omyłki. 

(dowód: akta kontroli str. 275-277, 354-361) 

1. NIK uznaje za pożądane kontynuowanie dotychczasowych oraz wdrożenie 
kolejnych działań podejmowanych celem zidentyfikowania podmiotów objętych 
nadzorem weterynaryjnym i, w razie potrzeby, skutecznego egzekwowania 
obowiązków rejestracyjnych. Przedstawione w pkt. 1.4. niniejszego wystąpienia 
ustalenia dotyczące hodowców drobiu  oraz pszczół mogą bowiem wskazywać, 
że niektóre z tych podmiotów – z uwagi na skalę posiadanych zwierząt – 
powinny być objęte nadzorem weterynaryjnym po uprzednim dopełnieniu 
obowiązków weterynaryjnych. 

2. NIK dostrzega potrzebę – na co wskazują m.in. ww. ustalenia z kontroli PLW 
przeprowadzone w toku kontroli NIK na targowisku miejskim w Międzyrzeczu – 
zwiększenia nadzoru PLW nad legalnością oraz warunkami prowadzenia 
sprzedaży artykułów pochodzenia zwierzęcego na targowiskach w zakresie 
objętym nadzorem weterynaryjnym.  

3. Jako dobrą praktykę należy wskazać opracowanie przez Powiatowego 
Lekarza, na potrzeby pracowników Inspektoratu przeprowadzających kontrole, 
wzorów protokołów na podstawie, których dokumentowano czynności kontrolne 
m.in. w zakresie prawidłowości zachowania karencji po leczeniu zwierząt 
kierowanych do uboju, informacje o żywieniu zwierząt, w tym pochodzeniu 
pasz, stosowanie pasz leczniczych, danych lekarza weterynarii opiekującego 
się stadem, oceny stanu klinicznego zwierząt w dniu wysyłki, informacji 
o chorobach w stadzie, prowadzonej profilaktyce, podjętym leczeniu. 

W ocenie NIK, pomimo braków kadrowych, na co niewątpliwy wpływ miały 
ograniczone środki finansowe, Powiatowy Lekarz zapewnił właściwe przygotowanie 
Inspektoratu do wykonywania ustawowych zadań, w tym w zakresie nadzoru nad 
wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

Przyjęta struktura organizacyjna odpowiadała obowiązującym wymogom, 
a pracownikom Inspektoratu przypisano określone obowiązki i zadnia uraz udzielano 
wymaganych do sprawowania nadzoru upoważnień. Do realizacji niektórych 
z zadań Inspekcji, z uwagi na niekorzystną sytuację kadrową i finansową, 
wyznaczano w drodze wymaganych decyzji administracyjnych lekarzy urzędowych. 
Rejestry i wykazy podmiotów nadzorowanych były prowadzone w Inspektoracie 
zasadniczo w sposób prawidłowy, a decyzje administracyjne o wpisie bądź ich 
wykreśleniu wydawane w terminach wynikających z Kpa. Stwierdzone 
nieprawidłowości, o charakterze jednostkowym i formalnym, nie miały wpływu na 
realizację działań nadzorczych. NIK zauważa jednak, że wskutek potencjalnego 
niedopełnienia obowiązków rejestracyjnych przez niektórych hodowców, PLW może 
nie dysponować pełną wiedzą o podmiotach objętych nadzorem weterynaryjnym. 

Podkreślić należy, że jeszcze w toku kontroli NIK, Powiatowy Lekarz podjął działania 
mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej oraz 
egzekwowanie zaleceń pokontrolnych. 

2.1. W latach 2015-2016 w Inspektoracie nie podejmowano udokumentowanych 
działań (np. poprzez sporządzanie strategii, programów, analiz, raportów) mających 
na celu identyfikację problemu i zagrożeń związanych z wykorzystywaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej, a także zmierzającej do określenia skali, 
zakresu oraz przyczyn tego zjawiska. 

Ustosunkowując się do powyższego, Powiatowy Lekarz wyjaśnił: PIW Międzyrzecz 
nie posiada (…) udokumentowanych działań w latach 2015-2016 mających wpływ 
na identyfikację zagrożeń związanych z nieprawidłowym wykorzystaniem 
antybiotyków produkcji zwierzęcej. 
Dla potrzeb ogólnie pojętego sprawowanego nadzoru i realizacji powierzonych 
zadań są sporządzane wykazy gospodarstw typu fermowego /drób i świnie w 
powiecie Międzyrzecz/ - ze względu na skalę produkcji, a tym samym zwiększone 
ryzyko wystąpienia problemów w zakresie dobrostanu zwierząt, zagrożeń 
wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt i zagrożeń z powodu stosowania produktów 
leczniczych, w tym antybiotyków. 
Wynika to też z przepisów prawnych, instrukcji i wytycznych GLW/WLW, informacji  
o problemach stwierdzanych w kraju, a także posiadanej wiedzy lekarsko-
weterynaryjnej i specyfiki produkcji przemysłowej zwierząt. Informacja  
o gospodarstwach typu fermowego w powiecie jest wykorzystywana przez wszystkie 
zespoły PIW, w tym w zakresie realizacji badań monitoringowych przez zespół ZPU i 
ZBŻ. Informacje o liczbie utrzymywanych zwierząt w gospodarstwach typu 
fermowego PIW posiada z: 
- w przypadku ferm świń: wykazy stad z ARiMR, arkusze pobierania prób krwi do 
badań monitoringowych w kierunku choroby Aujeszkyego, a od listopada 2016r.  
z kopii świadectw zdrowia dla świń kierowanych do uboju. 
- w przypadku ferm drobiu: przekazywane do PIW przez właścicieli ferm 
harmonogramy wstawień drobiu i zestawienia z wykonywanych badań 
właścicielskich w kierunku Salmonella /z tzw. wstawień drobiu/. 

Przyjmuje się, że stosowanie antybiotyków jest większe w fermach o bardziej 
intensywnej hodowli zwierząt, dużej liczbie wprowadzanych zwierząt, krótkich 
odstępach pomiędzy cyklami produkcyjnymi. PIW nie posiada informacji o skali 
stosowania antybiotyków w tych gospodarstwach, ponieważ nie posiada pełnych 
kompetencji w tym zakresie. 
Dane wybiórcze są pozyskiwane wyłącznie w : 

 postępowaniach wyjaśniających w przypadku stwierdzania przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów antybiotyków – w zakresie konkretnych przypadków 
zastosowanego leczenia, 

 podczas przeprowadzania tzw. kontroli krzyżowych w gospodarstwach – na 
polecenie WLW. Takie kontrole nie były przeprowadzane w latach 2015-2016, 

 podczas analizy kopii zleceń na pasze lecznicze, przekazywanych do PIW. 

Odnośnie będących w dyspozycji PIW danych dotyczących skali i zakresu 
wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w podmiotach nadzorowanych, 
PLW wyjaśnił, że: w Inspektoracie nie gromadzono informacji o skali i zakresie 
wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej na terenie właściwości PLW; 
takie dane dostępne są dla PIW przez kontrole dokumentacji w gospodarstwach (dla 
Nadzoru Farmaceutycznego przy WIW przedmiotowe informacje są dostępne u 

Opis stanu 
faktycznego 
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lekarzy weterynarii wolnej praktyki sprawujących opiekę nad gospodarstwem – 
kontrolowanych przez nadzór farmaceutyczny WIW). 

(dowód: akta kontroli str. 348-352, 354-361) 

2.2. Badaniem z w zakresie planowania i realizacji zadań kontrolnych związanych 
z nadzorem nad prawidłowością wykorzystywania antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej objęto następujące rodzaje kontroli prowadzone przez PLW: 

a) kontrole gospodarstw dotyczące dobrostanu zwierząt dokumentowanych 
w formie protokołu kontroli (wg obowiązującego wzoru) – Lista kontrolna 
SPIWET gospodarstwa (dobrostan zwierząt)  – kontrole prowadzone przez 
ZZO. Zakres tych kontroli obejmował m.in. badanie ewidencji leczenia zwierząt; 

b) kontrole dotyczące wykrywania substancji przeciwbakteryjnych w wodzie 
dokumentowanych w formie protokołu kontroli (wg obowiązującego wzoru) – 
Lista kontrolna SPIWET „PASZE G” – kontrole prowadzone przez ZPU 
w gospodarstwach. Zakres tych kontroli – poprzedzających każdorazowo 
pobranie próby wody w ramach monitoringu/badań urzędowych – obejmował 
m.in. badanie dokumentacji leczenia zwierząt, kontrolę pomieszczeń 
gospodarstwa na okoliczność występowania leków (w tym antybiotyków), 
opakowań po lekach i innych substancji, faktu posiadania i stosowania pasz 
leczniczych i innych dodatków paszowych; 

c) kontrole dotyczące wytwarzania pasz na własne potrzeby, żywienia zwierząt, 
produkcji pierwotnej dokumentowane w formie protokołu kontroli (wg 
obowiązującego wzoru) – Lista kontrolna SPIWET „PASZE C`” – kontrole 
prowadzone przez ZPU w gospodarstwach. Zakres tych kontroli obejmował 
m.in. badanie ewidencji leczenia zwierząt oraz miejsc przechowywana 
produktów leczniczych weterynaryjnych i pasz leczniczych pod względem 
dopełniania właściwych warunków, 

d) kontrole doraźne - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ramach 
kontroli planowych lub badań monitoringowych (obecności substancji 
niedozwolonych). 

(dowód: akta kontroli str. 362-363) 

2.2.1. Plany kontroli ZPU (dokumentowanych w formie listy kontrolnej SPIWET 
„PASZE G” i „PASZE C”) były sporządzane w oparciu o wskazania WIW dotyczące 
odsetka podmiotów podlegających nadzorowi według rodzaju działalności, a także 
wielkości produkcji m.in. żywca, mleka i jaj na terenie powiatu. W wyniku 
powyższego planu kontroli w latach 2015-2016 przeprowadzono: 
a) w 2015 r. – 55 kontroli ogółem, z czego: 
- 41 w zakresie żywienia zwierząt w gospodarstwie (SPIWET „PASZE C”), 
- 14 w zakresie monitoringu (SPIWET „PASZE G), 
b) w 2016 r. – 60 kontroli ogółem, z czego: 
- 43 w zakresie żywienia zwierząt w gospodarstwie (SPIWET „PASZE C”), 
- 17 kontroli w zakresie monitoringu (SPIWET „PASZE G”). 

Wszystkie kontrole ujęte w planie na poszczególne lata zostały zrealizowane. 

W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości m.in. w zakresie 
prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt, jej przechowywania, dokumentów 
potwierdzających nabycie produktów leczniczych posiadających właściwości 
przeciwbakteryjne oraz miejsc do ich przechowywania. 

Ww. kontrole polegały na formalnej analizie zgromadzonej w gospodarstwie 
ewidencji leczenia zwierząt bez badania zasadności i prawidłowości 
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zaordynowanych przez lekarza weterynarii leków oraz przyczyn uzasadniających 
objęcie zwierząt leczeniem weterynaryjnymi produktami leczniczymi. 

Nie stwierdzono przypadków nieprawidłowego dokumentowania czynności 
kontrolnych w ramach ww. kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 362-363) 

Analiza ewidencji leczenia zwierząt (kart leczenia) dokonana w trakcie kontroli PLW 
poprzedzającej pobranie prób monitoringowych wody/paszy udokumentowanych 
w protokole SPIWET „PASZE G” oraz/lub w SPIWET „PASZE C” wykazała, że: 

 w roku 2015 spośród 18 podmiotów (hodowców zwierząt) objętych monitoringiem 
u 14 hodowców (78%) stosowano antybiotyki w okresie nie wcześniej niż 
miesiąca od daty pobrania próby monitoringowej, z tego u pięciu hodowców 
trzody chlewnej (83%), pięciu hodowców indyków (62%), czterech hodowców 
brojlera kurzego (100%); 

 w roku 2016 spośród 21 podmiotów (hodowców zwierząt) objętych monitoringiem 
u 15 hodowców (71%) stosowano antybiotyki w okresie nie wcześniej niż 
miesiąca od daty pobrania próby monitoringowej, z tego u trzech hodowców 
trzody chlewnej (43%) oraz siedmiu hodowców indyków (78%) oraz pięciu 
hodowców brojlerów kurzych (100%). 

(dowód: akta kontroli str. 382, 387) 
Z wyjaśnień PLW odnośnie powszechnego stosowania antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej i ewentualnych działań ograniczających to zjawisko, wynika że: 

 przyczynami powszechnego wykorzystywania antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej jest specyfika utrzymywania zwierząt w warunkach przemysłowych, 
w tym: 
-  duże ryzyko wystąpienia chorób jednocześnie u dużej liczby zwierząt, 
-  łatwość podawania z wodą, paszą i szybka skuteczność leczenia przez 

zastosowanie antybiotyków, 
-  opłacalność dla hodowcy i lekarza weterynarii sprawującego opiekę; 

 działaniami, które – w ocenie PLW – mogłyby ograniczyć tę praktykę są: 
- wprowadzenie szczegółowych przepisów prawnych w zakresie bioasekuracji 
do przestrzegania w gospodarstwach w sposób ciągły, tj. przez cały okres 
chowu, a nie jak dotychczas tylko w okresie zagrożenia chorobami zakaźnymi 
zwalczanymi z urzędu, 
- uszczegółowienie dotychczasowych przepisów w zakresie dobrostanu 
zwierząt, np. dotyczących zagęszczenia zwierząt, przemieszczeń w toku cyklu 
produkcyjnego, obowiązkowego przestrzegania zasady „wszystko weszło – 
wszystko wyjdzie”, obowiązku oczyszczania, dezynfekcji i remontów 
pomieszczeń po każdym cyklu produkcyjnym, 
- wprowadzenie obowiązku stosowania podręczników dobrych praktyk chowu 
zwierząt, 
- obowiązek podnoszenia świadomości hodowców przez szkolenia, 
- w wzmocnienie kadr w powiatowych inspektoratach weterynarii, w tym przez 
stanowisko ds. nadzoru farmaceutycznego, 
- wprowadzenie obowiązku dla gospodarstwa i lekarza weterynarii wolnej 
praktyki sprawującego opiekę nad stadami zwierząt w gospodarstwach: 

 udokumentowania nadzoru nad zastosowaniem produktów leczniczych 
i pasz leczniczych przez potwierdzenie zastosowania oczyszczenia linii 
do pojenia lub karmienia zwierząt, w zależności od sposobu podania 
leku i potwierdzenie faktycznej daty upływu okresu karencji tj. od 
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ustalonego dnia po oczyszczeniu linii do pojenia lub karmienia, a nie 
licząc wyłącznie od daty ostatniego podania leku, 

 każdy przypadek stosowania „rutynowo” antybiotyków u zwierząt tj. np. 
zawsze u zwierząt w tym samym wieku lub długotrwałe prowadzenie 
leczenia powinno wynikać z udokumentowanej analizy przypadku 
przez lekarza weterynarii wolnej praktyki, z uwzględnieniem 
rozpoznania choroby – w tym badań laboratoryjnych  
i antybiotykogramu, wykluczenia innych przyczyn choroby, celowości 
zastosowania wybranego leczenia, oceny prawidłowości bioasekuracji 
w gospodarstwie i podstawowych zasad dobrostanu, 

 jasne wskazanie w przepisie prawnym po czyjej stronie tj. 
gospodarstwa czy lekarza weterynarii wolnej praktyki leży obowiązek 
unieszkodliwienia opakowań po produktach leczniczych i paszy 
leczniczej, a także niewykorzystanej paszy leczniczej, 

 oprócz wymogu prawnego posiadania ewidencji leczenia w 
gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie powinien 
obowiązywać wymóg prowadzenia książek leczenia w postaci zszytych 
i przesznurowanych rejestrów oraz dokonywania w nich wpisów przez 
lekarzy weterynarii podczas każdej wizyty w gospodarstwie - także 
wtedy, kiedy leczenia nie zastosowano. Taka książka pozwalałaby 
ocenić IW faktyczną współpracę gospodarstwa z lekarzami weterynarii 
wolnej praktyki w zakresie profilaktyki i leczenia zwierząt. Byłaby też 
pomocna lekarzom weterynarii wolnej praktyki w przypadku 
podejmowania opieki nad nowym stadem. Ewidencje leczenia są 
luźnymi kartkami kompletowanymi w gospodarstwach i podczas 
kontroli z poziomu PIW nie ma pewności, czy okazano wszystkie 
ewidencje leczenia. Ponadto gospodarstwo może nie poinformować 
lekarza weterynarii wolnej praktyki, że zwierzę lub zwierzęta były już 
poddane leczeniu przez innego lekarza weterynarii. 

 sankcje karne dla gospodarstw i lekarzy weterynarii stosujących 
produkty lecznicze niezgodnie z przepisami, w tym w przypadku 
niedopuszczalnego stwierdzenia pozostałości tych produktów w 
paszach, wodzie do pojenia zwierząt lub w tkankach zwierzęcych 
powinny być mieć charakter nieuchronny i uciążliwy. Wysokość kary 
finansowej powinna być odpowiednia do zysków osiągniętych wskutek 
nielegalnego lub nadmiernego stosowania produktów leczniczych  
i działać zapobiegawczo. Oprócz kary finansowej mogłyby być np. 
obowiązkowe, niezapowiedziane kontrole Nadzoru Farmaceutycznego 
WIW odpowiednio gospodarstwa/lekarza weterynarii przez okres np. 3-
5 lat od daty stwierdzenia nieprawidłowości min. 1 w roku. Takie 
dodatkowe kontrole gospodarstwa powinny być przeprowadzane także 
przez inspektorów PIW np. w zakresie dobrostanu, stosowanego 
żywienia, stosowania pasz leczniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 354-361) 

2.2.2. W zakresie prowadzonych przez ZZO kontroli dobrostanu zwierząt w latach 
2015 – 2016 zrealizowano plan, który obejmował odpowiednio 107 i 125 kontroli. 
Plan kontroli obejmował w zakresie dobrostanu minimum 5% istniejących stad 
zwierząt gospodarskich według gatunku. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
w zakresie prowadzenia ewidencji leczenia (w 4 przypadkach w 2015 r.) oraz braku 
wydzielonego miejsca do przechowywania produktów leczniczych (27 przypadków w 
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2016 r.). W następstwie powyższego, PLW każdorazowo zalecał m.in. 
natychmiastowe usunięcie stwierdzonych uchybień oraz przeprowadzał rekontrole. 

Przeprowadzone kontrole polegały przede wszystkim na formalnej analizie 
zgromadzonej w gospodarstwie ewidencji leczenia zwierząt bez badania zasadności 
i prawidłowości zaordynowanych przez lekarza weterynarii leków oraz przyczyn 
uzasadniających objęcie zwierząt leczeniem weterynaryjnymi produktami 
leczniczymi, przy czym łącznie w 45 przypadkach (25 oświadczeń w 2015 r. oraz 20 
oświadczeń w 2016 r.) odnotowano brak ewidencji leczenia (nieprzeprowadzenia 
czynności lekarsko – weterynaryjnych) opierając się na oświadczeniu 
kontrolowanego. W pozostałych przypadkach stwierdzano posiadanie ewidencji 
leczenia, odnotowując ten fakt w protokole SPIWET. 

Nie stwierdzono przypadków nieprawidłowego dokumentowania czynności 
kontrolnych prowadzonych w ramach ww. kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 362-363) 
Z wyjaśnień Powiatowego Lekarza odnośnie zakresu prowadzonych przez ZPU 
i ZZO kontroli wynika, że: Inspektorat nie przeprowadzał kontroli w ramach, których 
dokonywano by oceny zasadności i prawidłowości stosowania antybiotyków przez 
lekarzy wolnej praktyki (zakładów leczniczych leczących dane zwierzęta). 

(dowód: akta kontroli str. 354-361) 

2.3. W 2015 r. ZBŻ nie przeprowadzał kontroli doraźnych w zakresie prawidłowego 
wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej (7 kontroli doraźnych 
przeprowadzono w związku ze stwierdzeniem obecności metronidazolu, tj. 
chemioterapeutyku z grupy A6, w próbie mięśni tucznika pobranej do badań 
monitoringowych żywności). 
W 2016 r. ZBŻ przeprowadził jedną kontrolę doraźną w ramach postępowania 
wyjaśniającego wszczętego w wyniku informacji otrzymanej z ZHW we Wrocławiu 
o dodatnim wyniku prób w kierunku substancji przeciwbakteryjnych w mięśniu 
i nerce tucznika. Ostateczne badanie przedmiotowej próby dało wynik ujemny. 

(dowód: akta kontroli str. 362-363, 432-439) 

W latach 2015 – 2016 ZPU przeprowadził ogółem 12 kontroli doraźnych, w tym 9 w 
2015 r. oraz 3 w 2016 r. w związku ze stwierdzeniem substancji niedozwolonych 
(metronidazol) i antybiotyków (doksycyklina) w produkcji zwierzęcej prowadzonej 
przez dwa podmioty. Dalsze etapy postępowań wobec dwóch podmiotów, u których 
w produkcji zwierzęcej stwierdzono stosowanie antybiotyków, zostały opisane w pkt. 
2.4.2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 362-363) 

Kontrole doraźne w przedmiotowym zakresie nie były zlecane przez GLW, ani 
WLW. Do Inspektoratu nie wpływały również informacje (skargi i wnioski) 
wskazujące na niewłaściwe wykorzystywanie antybiotyków. 

(dowód: akta kontroli str. 409) 

2.4. Powiatowy Lekarz opracował procedurę dotyczącą właściwego operowania 
próbkami w ramach monitoringu pozostałości. Ww. procedura została zatwierdzona i 
aktualizowana przez WIW w Zielonej Górze. 
Zgodnie z Instrukcją Monitoringową GLW Nr GIWlab 830-9/13 z 15 marca 2013 r. 
(dalej: Instrukcja Monitoringowa)20, Powiatowy Lekarz wyznaczał osoby 
odpowiedzialne za realizację monitoringu.  

                                                      
20 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynaryjnego Nr GIWlab 830-9/13 z 15 marca  2013 r. w sprawie 
zakresu i sposobu realizacji programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości 
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(dowód: akta kontroli str. 287-294, 410-411) 

2.4.1. Plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych 
w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w 
paszach i wodzie – monitoring ZBŻ – na terenie powiatu międzyrzeckiego 
obejmował ogółem (substancje niedozwolone – grupa A6 i bakteriobójcze – grupa 
B1): 
– w 2015 r. – 8 prób (świnia mięśnie – 4 próby oraz po 1 próbie: mleko, miód, 

ryby mięśnie, brojler kurzy woda) – wszystkie zrealizowano; 
– w 2016 r. – 11 prób (świnia mięśnie – 6 prób oraz po 1 próbie: mleko, miód, 

ryby mięśnie, indyki woda, indyki osocze) – wszystkie zrealizowano. 

Próby monitoringowe (planowe i dodatkowe) pobierano w: 

– 2015 r. – we wszystkich dwóch rzeźniach (4 próby), gospodarstwie 
utrzymującym bydło mleczne (1 próba), tj. w 3,2% podmiotów produkujących 
mleko do skupu, w podmiocie prowadzącym sprzedaż bezpośrednią miodu (1 
próba), tj. w 10% podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią miodu oraz 
0,9% podmiotów utrzymujących pszczoły, podmiocie prowadzącym sprzedaż 
bezpośrednią ryb (1 próba), tj. w 5,3% takich podmiotów oraz fermie drobiu – 
brojlera kurzego (1 próba), tj. w 8,3% podmiotów utrzymujących brojlera 
kurzego; 

– 2016 r. – we wszystkich dwóch rzeźniach (6 prób), podmiocie prowadzącym 
sprzedaż bezpośrednią miodu (1 próba), tj. w 9,1% podmiotów prowadzących 
sprzedaż bezpośrednią miodu oraz w 0,9% podmiotów utrzymujących 
pszczoły, gospodarstwie utrzymującym bydło mleczne (1 próba), tj. w 3,7% 
podmiotów produkujących mleko do skupu, podmiocie prowadzącym sprzedaż 
bezpośrednią ryb (1 próba), tj. w 5,3% takich podmiotów oraz fermie drobiu – 
indyka rzeźnego (2 próby), tj. w 7,4% podmiotów utrzymujących indyka 
rzeźnego. 

(dowód: akta kontroli str. 260-267, 275-277, 295-320) 

W wyniku analizy realizacji planów badań kontrolnych w kierunku pozostałości 
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt 
w latach 2015-2016 na obecność antybiotyków z grupy B1 stwierdzono cztery 
przypadki przekroczenia 30-godzinnego terminu przekazania pobranych próbek do 
laboratorium, wynikającego z § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania 
z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, 
produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach 
pochodzenia zwierzęcego21 (rozporządzenie monitoringowe). 

Przy poborze prób monitoringowych zachowano aspekt zaskoczenia.  

Pobieranie prób monitoringowych odbywało się w różnych odstępach czasowych, 
rozłożonych w czasie całego roku, nie kumulowano ich pobierania w jednym dniu 
bez uzasadnienia oraz dokumentowano zgodnie z postanowieniami Instrukcji 
Monitoringowej. 

(dowód: akta kontroli str. 295-320, 410-411) 

                                                                                                                                       
chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt w produktach pochodzenia 
zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach. 
 
21 Dz. U. Nr 147, poz. 1067, ze zm. – obowiązywało do 27 czerwca 2017 r. 
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2.4.2. Plan badań prób monitoringowych pasz i wody – monitoring ZPU – na terenie 
powiatu międzyrzeckiego (substancje przeciwbakteryjne z grupy A6 i grupy B1) 
obejmował: 
– w 2015 r. – 16 prób (14 – woda, 2 – pasze) – zrealizowano 18 (próby 

dodatkowe – pasze), 
– w 2016 r. – 20 prób (16 – woda, 4 – pasze) – zrealizowano 21 (próba 

dodatkowa – woda). 

W pobranych próbach w trzech przypadkach (2 przypadki w 2015 r. – ferma świń i 1 
przypadek w 2016 r. – ferma świń) stwierdzono obecność antybiotyków 
(doksycykliny) w paszy lub w wodzie22, w związku z czym pobierano próby 
dodatkowe23. W następstwie stwierdzenia powyższych nieprawidłowości, PLW 
wydał decyzje administracyjne zakazujące wprowadzania zwierząt do obrotu, które 
były żywione zakwestionowaną paszą bądź pojone badaną wodą oraz zakazujące 
ich przemieszczania i nakazujące oczyszczenie instalacji do odpowiednio 
żywienia/pojenia, wzmożenie nadzoru właścicielskiego nad stosowaniem produktów 
leczniczych i każdorazowe prowadzenie skutecznego oczyszczania instalacji wodnej 
po stosowaniu produktów leczniczych w wodzie oraz przeprowadzenie uboju 
diagnostycznego świń celem pobrania prób przed zwolnieniem z zabezpieczenia. 

Próby monitoringowe (w ramach Planu Urzędowych Kontroli Pasz i badań 
urzędowych) pobierano w: 

– 2015 r. – w ośmiu gospodarstwach utrzymujących indyki rzeźne (8 prób), tj. w 
32% podmiotów utrzymujących indyki, w czterech podmiotach utrzymujących 
trzodę chlewną (6 prób), tj. w 1,2% takich podmiotów oraz cztery w podmiocie 
utrzymujących brojlery kurze (4 próby), tj. w 33,3% takich podmiotów; 

– W 2016 r. – w pięciu podmiotach utrzymujących trzodę chlewną (7 prób), tj. w 
1,3% takich podmiotów, w dziewięciu podmiotach utrzymujących indyki rzeźne 
(9 prób), tj. w 33,3% takich podmiotów oraz w pięciu podmiotach utrzymujących 
brojlery kurze (5 prób), tj. w 42% takich podmiotów. 

W wyniku analizy realizacji badań monitoringowych w ramach Planu Urzędowych 
Kontroli Pasz oraz badań urzędowych w latach 2015-2016 na obecność 
antybiotyków z grupy B1 stwierdzono dwadzieścia sześć przypadków przekroczenia 
30-godzinnego terminu przekazania pobranych próbek do laboratorium, 
wynikającego z § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia monitoringowego. 

Z analizy dokumentacji PIW wynika ponadto, że: 
 pobieranie próbek następowało w różnych odstępach czasowych, rozłożonych 

w okresie całego roku, nie kumulowano pobierania próbek w jednym dniu bez 
uzasadnienia, 

 sporządzona w ramach badań monitoringowych dokumentacja odpowiadała 
obowiązującym wymogom; 

 przy poborze próbek do badań monitoringowych zachowano aspekt pełnego 
zaskoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 275-277, 364-391) 

2.4.3. Ponadto każdorazowo przed ubojem na fermach drobiu dokonywane były 
badania właścicielskie na obecność Salmonelli przy okazji, których badano 

                                                      
22 W tym samym czasie nie stwierdzono obecności substancji przeciwbakteryjnych w pobranych 
próbach mięśni tuczników. 
23 2015 r.: doksycyklina stwierdzona w próbach paszy pobranych u jednego hodowcy trzody chlewnej 
27.10 i 17.11; kolejne 2 próby nie wykazały obecności antybiotyku w paszy; 
2016 r.: doksycyklina stwierdzona w próbie pobranej 12.09 w wodzie do pojenia świń; kolejna próba 
(z 26.09) nie wykazała obecności antybiotyku w wodzie. 



 

19 

występowanie efektu hamującego wzrostu bakterii. Występowanie efektu 
hamującego badane było także przy okazji badań urzędowych dokonywanych przez 
pracowników Inspektoratu (dotyczy 10% gospodarstw zasiedlonych z terenu 
powiatu). 

(dowód: akta kontroli str. 278-286) 

2.5. W latach objętych badaniem, w wyniku czynności kontrolnych podejmowanych 
przez PLW w zakresie wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, do 
organów ścigania nie kierowano żadnych spraw. 

(dowód: akta kontroli str. 392-400) 

2.6. W ocenie Powiatowej Lekarz, wśród trudności, ograniczeń i problemów 
mających wpływ na sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w 
produkcji zwierzęcej i egzekwowaniu zaleceń pokontrolnych wskazać należy: 

 brak etatu ds. nadzoru farmaceutycznego, 

 wykonywanie zadań w poszczególnych zespołach Inspektoratu przez osoby  
z wykształceniem innym niż wyższe weterynaryjne, 

 duże obciążenie pracą, 

 niedobór stanowisk merytorycznych w zespołach ZOZ i ZPU, 

 brak zastępcy PLW, 

 brak pełnej dokumentacji dotyczącej opieki lekarsko – weterynaryjnej w 
gospodarstwach; ewidencje leczenia są pozostawiane w gospodarstwach 
wyłącznie w przypadku zastosowania leczenia (brak wymogu prawnego 
dokumentowania w gospodarstwie wszystkich wizyt lekarza weterynarii), 

 duża liczba przepisów prawnych krajowych i UE; przepisy są często 
skomplikowane, budzące wątpliwości i niejasności (np.: kwestia osoby 
odpowiedzialnej za przeprowadzenie tzw. szarż czyszczących linie do pojenia, 
karmienia i przełożenie przeprowadzenia szarży na okres karencji po 
stosowaniu produktów leczniczych wpisanych do ewidencji leczenia), 

 umarzanie spraw kierowanych przez Inspekcję Weterynaryjną do organów 
ścigania ze względu na znikomą szkodliwość czynu, 

 brak poczucia nieuchronności kary u podmiotów nadzorowanych oraz lekarzy 
weterynarii, 

 otrzymywanie powiadomień RASFF w wersji angielskiej, 

 brak możliwości wykonywania badań w kierunku obecności substancji 
przeciwbakteryjnych w laboratorium zlokalizowanym na terenie województwa 
lubuskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 144-146) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Przekazanie do laboratorium czterech prób24 na obecność antybiotyku w ramach 
monitoringu ZBŻ oraz 26 prób w ramach monitoringu ZPU nastąpiło  
z przekroczeniem 30 godzinnego terminu od pobrania tych prób, wynikającego z § 6 
ust. 3 pkt 1 rozporządzenia monitoringowego, przy czym w jednym przypadku25 
laboratorium odmówiło przyjęcia próbki do badań, co skutkowało koniecznością 
pobrania przez PIW kolejnej próbki. 

                                                      
24 Nr próbek: 0803/028/2015, 0803/046/2016, 0803/048/2016, 0803/049/2016. 
25 Nr próbki 0803/049/2016 z 2016 r. (świnie – mięśnie, nerki). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Jak wynika z wyjaśnień Powiatowego Lekarza, przyczynami ww. naruszeń terminu 
było: 

W zakresie monitoringu ZBŻ: 
a/ 0803/028/2015 z 27.10.2015r. - według posiadanych informacji (email z WIW 
z dnia 8.10.2015r.), próby do ZHW w Poznaniu miały być dostarczone w dniu 
28.10.2015r., dlatego próbę pobrano w dniu 27.10.2015r., 
b/ 0803/046/2016 z 10.11.2016r.; 0803/048/2016 z 08.12.2016r,; 0803/049/2016 
z 08.12.2016r.  
– próby zostały pobrane z zakładu, w którym ubój świń jest prowadzony z reguły raz 
w tygodniu i z tego powodu utrudnione było pobieranie prób w trakcie roku. W tych 
przypadkach pobrano próby ze względu na obecność w dniu pobrania tusz świń w 
zakładzie. W przypadkach trudnych lub zawiłych przepisów prawnych niektóre 
sprawy są dodatkowo prowadzone według instrukcji i wytycznych Głównego 
Lekarza Weterynarii. Mrożenie prób jest zgodne z pismem GLW znak sprawy 
GIWlab 830-19/12(1) z dnia 11.04.2012r. – w zakresie braku wpływu na wystąpienie 
wyników fałszywie dodatnich. W przypadku prób przekazanych do ZHW w 
Poznaniu, inspektor z zespołu ZBŻ upewniał się, czy próby będą przyjęte do badań 
w stanie zamrożonym i pobrane w czasie dłuższym niż 30 godzin od dostarczenia 
do ZHW. Ponadto w grudniu 2016r. wszyscy pracownicy PIW byli dodatkowo bardzo 
zaangażowani w zwalczanie grypy ptaków, ze względu na wyznaczenie na terenie 
gm. Skwierzyna obszarów zagrożonych wokół ognisk HPAI w powiecie gorzowskim  
i nie było możliwe przekładanie terminu pobrania prób na kolejne tygodnie, tj. po 
terminie wskazanym przez WIW. 

W zakresie monitoringu ZPU stosowano się do: 
a/ wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii: 
- pismo znak GIWpuf-7010-7/2014(1) z dnia 12.02.2014r. zgodnie z którym próbki 
wody można po pobraniu zamrozić.  
- pismo znak GIWpuf-7010-12/2014(1) z dnia 10.03.2014r. uszczegóławiające 
zasady w w/w zakresie . 
b/ przepisów prawnych rozporządzenia Komisji (UE) nr. 691/2013 z dnia 19 lipca 
2013r. zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 152 /2009 w odniesieniu do metod 
pobierania próbek i dokonywania analiz – przepisy tego rozporządzenia wskazują 
obowiązek: 
- zabezpieczenia prób po pobraniu w sposób zapobiegający zmianie składu próbki, 
zanieczyszczeniu lub zafałszowaniu  
- bezzwłocznego przekazania prób do laboratorium, bez wskazania godzin od czasu 
pobrania. 
W PIW Międzyrzecz są warunki do właściwego przechowywania opakowanych prób 
pasz sypkich i zamrożenia prób wody – w pomieszczeniu przyjęcia prób. 

Celem monitorowania poboru i przekazywania próbek do laboratorium i uniknięcia 
przekroczeń terminów, w trakcie kontroli NIK, PLW wprowadził rejestr przyjmowania 
i wydawania prób z PIW Międzyrzecz. Ponadto PLW oświadczył, że podczas narady 
zorganizowanej przez WLW 3.07.2017 r. zostały ustalone nowe zasady dowozu 
prób do badań. 

(dowód: akta kontroli str. 295-320, 348-361, 364-391, 424-427, 440) 

Zdaniem NIK, funkcjonujący w Inspektoracie sposób organizacji dostarczania 
próbek do właściwego laboratorium (za pośrednictwem WIW) oraz obowiązujące 
regulacje wewnętrzne (instrukcje, pisma, wytyczne) nie zwalniały PLW z obowiązku 
przestrzegania przywołanych powyżej przepisów powszechnie obowiązujących 
określonych w rozporządzeniu monitoringowym.  
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Jednakże NIK zauważa, że z dniem 2 lipca 2017 r. weszło w życie nowe 
rozporządzenie sprawie badań monitoringowych26, zgodnie z którym próbki 
schładza się lub zamraża, z wyłączeniem próbek jaj, miodu i pasz oraz dostarcza do 
laboratorium nie później niż przed upływem 7 dni od dnia ich pobrania (§ 6 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3), dlatego też NIK odstępuje od formułowania wniosku pokontrolnego 
w tym zakresie. 

W ocenie NIK, Powiatowy Lekarz, w ramach przyznanych kompetencji oraz 
obowiązujących w Inspekcji rozwiązań organizacyjnych i uregulowań wewnętrznych, 
zasadniczo prawidłowo sprawował nadzór nad wykorzystywaniem antybiotyków 
w produkcji zwierzęcej na obszarze swej właściwości 

Powiatowy Lekarz Weterynarii zrealizował założone w planach kontrole i badania 
monitoringowe w zakresie wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, 
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmował działania zmierzające do 
ich wyeliminowania, wydając w szczególności stosowne decyzje administracyjne. 
Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niezachowania wymaganego przepisami 
prawa terminu na dostarczenie pobranych próbek do laboratorium. 

3. Współpraca pomiędzy inspekcjami oraz innymi 
organami i podmiotami. 

3.1. W dniu 27.02.2008 r. PLW zawarł porozumienie z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu (PPIS) w zakresie wzajemnej współpracy 
i współdziałaniu na szczeblu powiatowym. 

W celu realizacji postanowień ww. porozumienia: 

- raz w roku dokonywano okresowej oceny współpracy w zakresie wynikającym 
z porozumienia (§ 9 ust. 1 porozumienia), 

- w trakcie roku 2015 i 201627 co najmniej dwukrotnie uaktualniano listy 
nadzorowanych zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia 
zwierzęcego (§ 3 ust. 1 porozumienia), 

- w 2015 r. przeprowadzono wspólną kontrolę w zakresie dobrostanu ryb w 
supermarkecie TESCO w Międzyrzeczu; kontrolę w tym samym zakresie 
przeprowadzono także w 2016 r. obejmując nią, oprócz ww. punktu, również 
targowisko w Międzyrzeczu; ponadto w 2016 r. obie inspekcje przeprowadziły 
wspólną kontrolę gospodarstwa utrzymującego świnie i prowadzącego inną 
działalność podlegającą nadzorowi PPIS (nielegalna hodowla świń przy ośrodku 
wypoczynkowym), 

- na targowiskach zlokalizowanych na terenie powiatu międzyrzeckiego nie 
występowały zakłady w których dokonuje się rozbioru mięsa mielonego 
przeznaczonego do wprowadzenia na rynek lub obróbki innego nie przetworzonego 
surowca pochodzenia zwierzęcego oraz podmioty prowadzące działalność w 
zakresie sprzedaży marginalnej, lokalnej i ograniczonej produktów pochodzenia 
zwierzęcego, 

- na bieżąco przekazywano informacje z zakresu zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt, w tym chorób które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi, stosownie 
do § 8 porozumienia (m.in.: powiadomienia o przypadkach stwierdzenia lub 
podejrzeniu stwierdzenia dodatnich wyników prób w kierunku Salmonella w stadzie 
indyków rzeźnych, powiadomienia o stwierdzeniu włośnicy u dzików dostarczonych 

                                                      
26 Ww. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. 
27 Pisma z dnia 13.02, 30.06 i 31.12.2015 r. oraz 19.01 i 4.07.2016 r. 

Ocena cząstkowa 
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do zakładu rozbioru dziczyzny, powiadomienia o stwierdzeniu włośni w wędlinach  
i mięsie pozyskanym z dzika, wymiana informacji w związku z ogniskami wysoce 
zjadliwej grypy ptaków); w ramach współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
z Inspekcją Weterynaryjną organizowano narady szkoleniowe (m.in. w zakresie 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń włośnicą); na bieżąco przekazywano 
informacje o przypadkach chorób odzwierzęcych28 i zatruć pokarmowych mających 
związek ze spożyciem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; 

- PLW przekazywał PPIS roczne zestawienia wyników badań monitoringowych 
żywności i pasz mającego wpływ na zdrowie publiczne (§ 2 ust. 3 porozumienia). 

(dowód: akta kontroli str. 40-69) 

3.2. W latach objętych kontrolą w Inspektoracie nie wystąpiły przypadki 
powiadomień w ramach RASFF o produktach o niewłaściwej jakości zdrowotnej ze 
względu na zawartość antybiotyków. (System Wczesnego Ostrzegania 
o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt). 

(dowód: akta kontroli str. 409) 

3.3. Na rzecz prawidłowego wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej 
Powiatowy Lekarz prowadził niżej wymienione działania: 

a/ kierowanie pism informacyjno – szkoleniowych do urzędowych lekarzy 
weterynarii29, 
b/ kierowanie pism informacyjno – szkoleniowych (w latach wcześniejszych, tj. 2013-
2014):  
- do podmiotów prowadzących fermy drobiu i innych gospodarstw utrzymujących 
zwierzęta gospodarskie oraz urzędów gmin, 
- do ferm drobiu i trzody chlewnej (dwa pisma w zakresie zagrożenia ASF  
i obowiązku zaopatrywania zwierząt kierowanych do uboju w informację o łańcuchu 
pokarmowym wraz z wzorem tego druku oraz procedury przyjmowania prób w 
ramach programów zwalczania Salmonelli wraz z ulotką GLW odnośnie leczenia 
drobiu antybiotykami i prowadzenia dokumentacji leczenia), 
c/ podnoszenie kwalifikacji i wiedzy urzędowych lekarzy weterynarii przez 
organizowanie dla nich szkoleń, w tym prowadzonych przez inspektora WIW ds. 
nadzoru farmaceutycznego. 
d/ organizowanie szkoleń dla podmiotów i gospodarstw utrzymujących zwierzęta, 
gdzie oprócz głównych tematów przekazywane były inne informacje w zakresie 
wymagań weterynaryjnych dla tych gospodarstw – w tym zagadnienia wynikające z 
leczenia zwierząt gospodarskich (13 szkoleń). 

(dowód: akta kontroli str. 67-69, 428-429) 

3.4. PLW nie wskazał trudności i ograniczeń mających wpływ na współpracę z innymi 
inspekcjami, organami i podmiotami. 

(dowód: akta kontroli str. 144-146) 

                                                      
28 Oprócz zawiadomienia (zgłoszenia) w kierunku chorób zakaźnych zwierząt, adresowanego m.in. 
do PPIS w Międzyrzeczu, Powiatowy Lekarz sporządzał uszczegółowione zawiadomienie w tej 
sprawie. 
29 Sześć pism w zakresie: zagrożenia ASF, w tym obowiązku rzetelnej weryfikacji informacji o 
łańcuchu pokarmowym dla świń w rzeźni, procedury kontroli dobrostanu brojlerów w rzeźni i 
obowiązku sprawdzania informacji o łańcuchu pokarmowym przed wystawieniem świadectwa 
zdrowia, z poleceniem informowania posiadaczy zwierząt o zakazie uboju w rzeźni bydła chorego lub 
leczonego bez pomyślnego rokowania, w okresie karencji na leki, przekazania materiałów z narady 
(prowadzenia dokumentacji lekarsko–weterynaryjnej), zasad postępowania z produktami 
weterynaryjnymi wydawanymi w przepisu lek. wet. do kontynuacji leczenia, zwracania uwagi na 
podejrzenie kierowania świń do uboju w okresie karencji na leki i na właściwe postępowanie z 
produktami leczniczymi w gospodarstwach. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

We właściwy sposób PLW wywiązywał się z obowiązków nałożonych 
postanowieniami porozumienia o współpracy z PPIS, w szczególności przekazując 
wymagane informacje, w tym listy podmiotów wspólnie nadzorowanych oraz 
wspólnie prowadząc działania nadzorcze nad podmiotami wskazanymi 
w porozumieniu. Pozytywnie należy ocenić prowadzenie przez PLW działań 
informacyjno – szkoleniowych w zakresie objętym kontrolą, adresowanych głównie 
do urzędowych lekarzy weterynarii, gmin z terenu powiatu międzyrzeckiego oraz 
podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym. 

IV. Uwagi i 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 Kontroli30, wnosi o: 

1. Powiadamianie właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o skreśleniu 
podmiotu z prowadzonego rejestru. 

2. Wykazywanie rzetelnych danych w sporządzanych sprawozdaniach. 

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 Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 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. 

 

Zielona Góra, dnia 12 lipca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Andrzej Misa 

Specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

                                                      
30 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


