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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 

Kontrolerzy 1. Krzysztof Hofman, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/35/2017 z dnia 13.04.2017 r. 

2. Anna Tronowicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/54/2017 z dnia 05.05.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze (dalej: WIW lub Inspektorat). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zofia Batorczak, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (dalej: Wojewódzki Lekarz lub WLW) 
od 3 stycznia 2017 r. Poprzednio, w okresie od 21  stycznia 2002 r. do 29 grudnia 2016 r.  
Wojewódzkim Lekarzem był Tadeusz Woźniak. 

(dowód: akta kontroli str. 94-99) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Wojewódzki Lekarz, w ramach posiadanych kompetencji, przyjętych w Inspekcji 
Weterynaryjnej rozwiązań organizacyjnych oraz możliwości kadrowych i finansowych,  
na ogół prawidłowo sprawował nadzór nad wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej na obszarze województwa lubuskiego. 

Przyjęta w Inspektoracie struktura organizacyjna odpowiadała obowiązującym wymogom,  
a pracownikom Inspektoratu przypisano właściwie obowiązki i zadania oraz udzielano 
wymaganych do sprawowania nadzoru upoważnień. WLW wywiązywał się również  
z obowiązków powiadamiania Głównego Lekarza Weterynarii (GLW) o zmianach 
dokonanych w rejestrach podmiotów nadzorowanych, stosownie do informacji uzyskanych 
od podległych Powiatowych Lekarzy Weterynarii (PLW), a także przekazywał do GLW 
informacje w zakresie RASFF2, wygenerowane przez podległych PLW w zakresie 
antybiotyków.  

W ocenie NIK, Wojewódzki Lekarz zapewnił również prawidłową realizację kontroli własnych 
nad podmiotami nadzorowanymi bezpośrednio przez WLW, jak i prowadzonych w ramach 
nadzoru nad działaniami realizowanymi przez PLW. W szczególności wykonano plany 
kontroli, a także przeprowadzono kontrole weryfikacyjne w podległych Inspektoratach  
i monitorowano efekty podejmowanych przez PLW działań (m.in. w zakresie egzekwowania 
wydawanych zaleceń pokontrolnych i innych działań podejmowanych w przypadkach 
wykrycia substancji niedozwolonych w ramach realizowanego monitoringu ZPU3). 

                                                      
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 System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych (RASFF - Rapid Alert System 

for Food and Feed). 
3 Monitoring pasz i wody realizowany na podstawie Urzędowego Programu Badania Pasz. 

Ocena ogólna1 
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Inspektorat zasadniczo wywiązał się należycie z koordynacji realizacji krajowych programów 
monitoringowych4. Wyznaczył wojewódzkich pełnomocników ds. monitoringu, którzy 
dokonali podziału prób monitoringowych (plany monitoringu) na poszczególne powiaty oraz 
nadzorowali ich przestrzeganie. Uwagi NIK w tym obszarze dotyczą: nieegzekwowania od 
niektórych PLW wywiązywania się z obowiązków przekazywania opracowań (analiz) 
stanowiących podstawę do przydziału prób monitoringowych,  niejednolitego postępowania 
z próbami pobieranymi w ramach monitoringu ZBŻ oraz ZPU, a także  sposobu organizacji 
dostarczania za pośrednictwem WIW pobranych prób do właściwych laboratoriów. 

Ponadto kontrola NIK wykazała, że WLW zawarł i prawidłowo realizował porozumienie o 
współpracy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (PWIS) w Gorzowie 
Wlkp.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Do zadań Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii realizowanych w celu zapewnienia ochrony 
zdrowia publicznego w kontrolowanym okresie należało m.in.: 

 sprawowanie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych 
weterynaryjnych; w tym przeprowadzanie kontroli w hurtowniach farmaceutycznych, 
zakładach leczniczych dla zwierząt oraz u podmiotów, o których mowa w art. 71 ust.1a 
ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne5; 

 dokonywanie analiz i ocen bezpieczeństwa żywności oraz sytuacji epizootycznej na 
terenie województwa, a także opracowywanie wojewódzkich programów dotyczących 
realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o Inspekcji Weterynaryjnej6; 

 realizowanie zadań związanych z Systemem Wczesnego Ostrzegania 
o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych (RASFF); 

 nadzorowanie procesu wytwarzania i obrotu pasz leczniczych oraz prowadzenie 
rejestru wytwórców i dystrybutorów pasz leczniczych; 

 sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez PWL powierzonych im zadań, a także  
wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym 
w stosunku do PWL; 

 koordynacja na terenie województwa zadań związanych z badaniami 
monitoringowymi; 

 współpraca z organami innych inspekcji, służb, organizacji i jednostkami samorządu 
terytorialnego, w zakresie swej właściwości. 

(dowód: akta kontroli str. 100-137) 

Stosownie do postanowień zarządzenia MRiRW7, statutu WIW8 oraz regulaminu 
organizacyjnego WIW9, Inspektoratem kieruje Wojewódzki Lekarz przy pomocy Zastępcy 
WLW. Zgodnie z  wymogami zawartymi w ww. aktach w strukturze organizacyjnej 
Inspektoratu wyodrębniono następujące komórki organizacyjne realizujące zadania 

                                                      
4 Krajowy program badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, 
produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego (monitoring ZBŻ) 
oraz Urzędowy Plan Kontroli Pasz (monitoring ZPU). 
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, ze zm. 
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 Załącznik do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 18 marca 2015r. 
9 Regulamin Organizacyjny WIW w Zielonej Górze zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego z dnia 12 maja 

2015r. 
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Inspekcji Weterynaryjnej:  

 Zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego (ZNF)10, 

 Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności (ZBŻ)11,  

 Zespół do spraw pasz i utylizacji (ZPU)12, 

 Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt (ZZZ)13, 

 Zakład Higieny Weterynaryjnej (ZHW)14. 

Ww. zespoły zarządzane były przez kierowników i poza ZZZ i ZHW (podlegających Zastępcy 
WLW) podlegały bezpośrednio Wojewódzkiemu Lekarzowi, który spełniał (tak jak i jego 
Zastępca) wymogi określone w przepisie art. 9 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 100-137) 

W okresie objętym kontrolą zadania przypisane ww. zespołom wykonywali: 

 W ZNF starszy inspektor weterynaryjny (lekarz weterynarii); 

 w ZBŻ wojewódzki inspektor weterynaryjny oraz dwóch starszych inspektorów 
weterynaryjnych (lekarze weterynarii); 

 w ZPU wojewódzki inspektor weterynaryjny  (lekarz weterynarii); 

 w ZZZ dwóch wojewódzkich inspektorów weterynaryjnych (lekarze weterynarii) oraz 
czterech starszych inspektorów weterynaryjnych (trzech lekarzy weterynarii oraz jeden 
mgr inż. zootechniki). 

(dowód: akta kontroli str. 140-141) 
Dla pracowników ww. komórek WIW opracowano zakresy obowiązków oraz związanych 
z nimi czynności15 (i były one aktualizowane), a także posiadali oni upoważnienia 
do wykonywania zadań nadzorczych określonych w ustawie Inspekcji Weterynaryjnej, w tym 
także do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w zakresie powierzonych 
im zadań. W 2015 roku wydano 130, a w 2016 roku 152 upoważnień dla lekarzy weterynarii. 

 (dowód: akta kontroli str. 143, 151-162) 

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 
monitoringowych16 oraz instrukcje i wytyczne GLW17.  

(dowód: akta kontroli str.  755) 

                                                      
10 Realizujący m.in. zadania w zakresie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych 

weterynaryjnych, przeprowadzania kontroli okresowych, doraźnych i sprawdzających w hurtowniach 
farmaceutycznych oraz zakładach leczniczych dla zwierząt, a także pobierania prób produktów leczniczych 
weterynaryjnych znajdujących się w obrocie do badań w ramach państwowych badań jakości. 

11 Realizujący m.in. zadania w zakresie: dokonywania analizy i oceny bezpieczeństwa żywności na terenie 
województwa,  prowadzenia i aktualizowania rejestrów i wykazów podmiotów sektora spożywczego, realizacją 
zadań wynikających z funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach 
Żywnościowych (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed) oraz prowadzenia monitorowania substancji 
niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt oraz w żywności 
pochodzenia zwierzęcego oraz monitoringu skażeń promieniotwórczych.  

12 Realizujący m.in. zadania w zakresie: nadzorowania procesu wytwarzania i obrotu pasz leczniczych oraz 
prowadzenia rejestru wytwórców i dystrybutorów pasz leczniczych, prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem 
zadań Inspekcji Weterynaryjnej przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie pasz i utylizacji, realizacji 
wynikających z funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Paszach (RASFF). 

13 Realizujący m.in. zadania w zakresie: monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwustrojowe oraz dokonujący analizy i oceny 
sytuacji epizootycznej województwa. 

14 Do zadań ZHW należało wykonywanie urzędowych badań zleconych przez Lekarza Wojewódzkiego i 
Powiatowych Lekarzy. W kontrolowanym okresie jednostka ta nie wykonywała badań w kierunku antybiotyków. 

15 W zakresach czynności pracowników Inspektoratu brak było zapisów wprost odnoszących się do nadzoru nad 
wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

16 Krajowy program badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, 
produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz Urzędowy 
Plan Kontroli Pasz. 

17 M.in. Instrukcję 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 chemicznych, 
biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach. 
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1.2. Stan zatrudnienia w Inspektoracie na koniec lat 2015 i 2016 wynosił odpowiednio 72   
i 71 osób18 (70,75 etatów w 2015 r. i 67,75 etatów w 2016 r.). W komórkach merytorycznych 
WIW związanych z nadzorem weterynaryjnym (poza WLW i jego Zastępcą)  
w kontrolowanym okresie zatrudnionych było jedenaście osób (w tym dziesięciu lekarzy)19. 

(dowód: akta kontroli str. 138-142) 

W okresie 2015-2017 (do końca czerwca) Wojewódzki Lekarz przeprowadził dwa nabory 
na stanowiska merytoryczne. W 2015 roku nabór skutkował zatrudnieniem inspektora 
weterynaryjnego w ZZZ, a w 2016 roku nabór na asystenta w ZHW nie wyłonił kandydata z 
powodu braku ofert. WLW nie występował o zwiększenie liczby etatów20.  

(dowód: akta kontroli str. 143, 701-722) 

W okresie objętym kontrolą osoby zatrudnione na stanowiskach merytorycznych 
związanych z wykonywaniem nadzoru i kontroli weterynaryjnej uczestniczyły w 114 
szkoleniach specjalistycznych (64 w 2015 roku i 50 w 2016 roku), w tym w ośmiu21 
w zakresie dotyczącym antybiotyków22. 

 (dowód: akta kontroli str. 143-144) 

1.3. Wykonanie planu wydatków Inspektoratu wynosiło 8.946,4 tys. zł w roku 2015 oraz 
7.189,6 tys. zł w roku 2016 (spadek o 19,64% do roku poprzedniego)23. Środki 
przeznaczone na wydatki osobowe, tj. wydatki płacowe i pochodne (bez dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego) stanowiły odpowiednio 50,62% oraz 37,69% wydatków ogółem 
(3.372,2 tys. zł oraz 3.639,1 tys. zł). Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) poniesiono 
w 2015 r. w kwocie 405 tys. zł, w tym na: sprzęt laboratoryjny (300 tys. zł), samochód 
osobowy (90 tys. zł) oraz sprzęt biurowy (15 tys. zł),  a w 2016 roku w kwocie 247 tys. zł 
na: sprzęt laboratoryjny (220 tys. zł) oraz na dokumentację techniczna przyłącza 
wodociągowego (27 tys. zł). 
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) w 2016 r. wśród 
pracowników służby cywilnej wyniosło 4,6 tys. zł i było wyższe o 6,9% w porównaniu 
do 2015 r. (4,3 tys. zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników 
wyniosło odpowiednio 2,7 tys. zł oraz 2,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 163-164, 217-221) 
W okresie objętym kontrolą WLW dwukrotnie wnioskował do Wojewody Lubuskiego  
o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych – raz w roku 2015 na łączną kwotę 
669 tys. zł (w tym 300 tys. zł na sprzęt laboratoryjny, 90 tys. zł na samochód osobowy 
i 16 tys. zł na sprzęt biurowy) oraz raz w roku 2016 na łączną kwotę 401 tys. zł (wydatki 
inwestycyjne w tym na sprzęt laboratoryjny 220 tys. zł i dokumentację przyłącza 
wodociągowego 27 tys. zł). W odpowiedzi na ww. wnioski każdorazowo zwiększano plan 
wydatków o wnioskowaną kwotę z rezerwy celowej (poz. 12). 

(dowód: akta kontroli str. 217-221) 

W kontrolowanym okresie badania laboratoryjne w kierunku stwierdzenia obecności 
substancji niedozwolonych z grupy A6 (m.in. antybiotyków wykreślonych z listy leków) oraz 
pozostałości leków przeciwustrojowych z grupy B1 (w tym antybiotyków)24 przeprowadzane 
były w wyznaczonych przez GLW (planami monitoringowymi) laboratoriach należących do 
innych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej (ZHW WIW w Poznaniu, ZHW WIW 

                                                      
18 W tym osoby zatrudnione w ZHW: w latach 2015-2016 odpowiednio 43 i 42 osoby. 
19 Pozostali zatrudnieni to: jedna osoba w  zespole ds. audytu kontroli urzędowych, siedem osób w zespole ds. 

finansowo-księgowych, sześć osób w zespole ds. administracyjnych, jedna osoba na stanowisku ds. ochrony 
informacji niejawnych i spraw obronnych oraz radca prawny w zespole ds. obsługi prawnej. 

20 WIW miał przyznane w badanym okresie 72 etaty. 
21 W czterech szkoleniach uczestniczył jedynie inspektor ds. nadzoru farmaceutycznego, który aktualnie nie 

pracuje już w WIW. 
22 Sześć prowadziły jednostki Inspekcji Weterynaryjnej (PIW Puławy i GIW Warszawa) a dwa jednostki 

zewnętrzne: Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej z Warszawy - Szkolenie z 2015 roku pt. Oporność na 
antybiotyki, oraz Iza Lek-Wet. ze Szczecina – szkolenie z 2016 roku pt. Racjonalne stosowanie produktów 
leczniczych weterynaryjnych. 

23 Różnica wynikała m.in. z faktu wypłacenia w 2015 roku odszkodowania w kwocie 1.918.006,06 zł. 
24 Zgodnie z klasyfikacją określoną w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia monitoringowego. 
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we Wrocławiu, ZHW WIW w Szczecinie), a także w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym 
– Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. 

(dowód: akta kontroli str. 135, 381-629, 656) 

W kontrolowanym okresie PLW z terenu województwa lubuskiego nie występowali do WLW 
o zwiększenie liczby etatów w związku z występującymi trudnościami kadrowymi. Natomiast 
PLW w Zielonej Górze występował w maju 2014 roku (sygnalizując brak możliwości 
prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspektoratu) o przyznanie dodatkowych etatów 
w dziale finansowo-księgowym (etat referenta księgowego) oraz w ZBŻ (etat inspektora 
weterynaryjnego). W odpowiedzi ówczesny WLW poinformował PLW w Zielonej Górze, że 
nie ma możliwości uwzględnienia w planach finansowych na 2015r.  zwiększenia etatów  
i środków na ten cel.  

 (dowód: akta kontroli str. 145-149) 
 

Były WLW wyjaśnił, że sygnalizował w 2014 roku problemy i potrzeby z tym związane do 
Wojewody Lubuskiego, jednak nie udało się zrealizować zwiększenia środków na ten cel. 
 

(dowód: akta kontroli str. 292 ) 

1.4. Łączna liczba podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym w województwie lubuskim 
na koniec 2015 r. oraz na koniec 2016 r. wynosiła w poszczególnych kategoriach według 
RRW-3 odpowiednio: 

 w zakresie objętym nadzorem ZPU – 8.415 i 8.601; 

 w zakresie objętym nadzorem ZBŻ – 1.307 i 1.307; 

 w zakresie objętym nadzorem ZNF– 286 i 300; 

 w zakresie objętym nadzorem ZZZ -  13.255 i 13.266. 

W latach 2015-2016  ZBŻ WLW otrzymał od podległych PLW  i niezwłocznie przekazał do 
GLW  249 powiadomień o zmianach dokonanych przez  PLW w wykazach podmiotów 
nadzorowanych. Dotyczyło to odpowiednio 29 i 26 zmian w zakładach zatwierdzonych oraz 
92  i 102 zmian w zakładach rejestrowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 292, 672-680) 

1.5. W latach 2015-2016 w WIW nie odnotowano kontroli lub audytów zewnętrznych 
dotyczących badanego obszaru. Natomiast w rejestrze skarg i wniosków odnotowano jedną 
skargę na działania PLW w Nowej Soli dotyczącą poboru próby białka kurzego do badań 
w kierunku substancji przeciwbakteryjnych. WLW po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego nie znalazł podstaw do uznania zasadności skargi, o czym poinformował 
skarżącego zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

(dowód: akta kontroli str. 205-216) 

1.6. W ocenie Wojewódzkiego Lekarza wśród trudności i ograniczeń w przygotowaniu 
Inspekcji do realizacji zadań dotyczących zapewnienia prawidłowego wykorzystywania 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej wskazać można głównie braki kadrowe – bardzo  trudno 
jest zmotywować młodych lekarzy weterynarii do pracy w Inspekcji Weterynaryjnej. 
Jako przedstawiciel wolnego zawodu ma wiele możliwości pracy w różnych obszarach 
weterynarii (leczenie zwierząt, nadzór nad ubojem zwierząt, praca w hurtowni farmaceutycznej). 
WLW dodała, że Inspekcja Weterynaryjna jest obszarem bardzo trudnym merytorycznie, 
a stosunkowo słabo wynagradzanym. Powoduje to, że niewielu młodych lekarzy weterynarii 
decyduje się na pracę w Inspekcji. Występują również przypadki, w których lekarze 
z doświadczeniem zawodowym decydują się na zmianę miejsca zatrudnienia ze względów 
finansowych i dodatkowych wymagań. Do ważnych przyczyn trudności w naborze oraz przyczyn 
rezygnacji z pracy w Inspekcji należy także ilość zadań, którym inspektor weterynarii musi 
sprostać. Zbyt duże obciążenie nowymi zadaniami skutkuje stresem i niezadowoleniem 
z wykonywanej pracy. Obok niskiego wynagrodzenia jest to jedna z głównych przyczyn 
rezygnacji z pracy doświadczonych inspektorów weterynaryjnych.(...) Trudności w pozyskaniu do 
pracy w Inspekcji młodych lekarzy weterynarii jak i możliwości utrzymania doświadczonych 
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lekarzy, skutkuje koniecznością zatrudniania na stanowiskach inspekcyjnych osób o innych niż 
lekarz weterynarii zawodach (mgr inż. zootechnik, inż. rolnictwa, mgr inż. technolog żywności 
i żywienia). Aby zmienić istniejące trendy i powstrzymać odejście z pracy doświadczonych 
lekarzy, należałoby zdecydowanie podnieść wynagrodzenie i zwiększyć liczbę zatrudnionych 
osób. 

 (dowód: akta kontroli str. 91-92) 

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

Zdaniem NIK, konieczne jest uzupełnienie braków kadrowych w Inspektoracie. 
Jednoosobowa obsada niektórych komórek (ZNF i ZPU) oraz wakat w ZBŻ – zwłaszcza w 
kontekście liczby nadzorowanych podmiotów i ilości zadań związanych z prowadzonymi 
kontrolami i monitoringiem, może niekorzystnie wpływać na rzetelność realizacji zadań 
nadzorczych, w tym także w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w 
produkcji zwierzęcej. 

W ocenie NIK, przyjęta w WIW struktura organizacyjna odpowiadała obowiązującym 
wymogom, a pracownikom Inspektoratu właściwie przypisano określone obowiązki i zadania 
oraz udzielano wymaganych do sprawowania nadzoru upoważnień. 

WLW wywiązywał się również z obowiązków powiadamiania Głównego Lekarza Weterynarii 
o zmianach dokonanych w rejestrach podmiotów nadzorowanych stosownie do informacji 
uzyskanych od podległych Powiatowych Lekarzy Weterynarii (PLW).  
 

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

2.1. W latach 2015-2016 działania WLW w zakresie zagadnień związanych z nadzorem nad 
wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej polegały m.in. na: 

− prowadzeniu kontroli planowych, doraźnych i sprawdzających w podmiotach 
nadzorowanych przez ZNF; 

− prowadzeniu wspólnych kontroli z PLW w podmiotach objętych nadzorem 
merytorycznym pozostałych zespołów (ZBŻ, ZPU, ZZZ); 

− sprawowaniu nadzoru nad jednostkami podległymi (PIW) w zakresie realizacji przez 
nie zadań nadzorczych; 

− koordynowaniu na obszarze województwa monitoringu substancji niedozwolonych 
(w tym antybiotyków); 

− organizowaniu i prowadzeniu szkoleń/narad  dotyczących tej problematyki (m.in. dla 
pracowników podległych PIW uczestniczących w realizacji programów 
monitoringowych). 

(dowód: akta kontroli str. 167-178) 
W sprawie identyfikowania zagrożeń związanych z nieprawidłowym wykorzystaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej WLW wyjaśnił, że w ramach ZBŻ  przeprowadzana jest 
analiza w zakresie wielkości produkcji zwierzęcej, liczby nadzorowanych gospodarstw 
(ich wielkości i  ilości utrzymywanych zwierząt). Uwzględniana jest także analiza specyfiki 
i sezonowości produkcji a szczególnej analizie poddawane są te podmioty, u których 
występowały wcześniej dodatnie  wyniki badań monitoringowych (w tym w zakresie 
antybiotyków z grup B1 i A6). Podobna identyfikacja zagrożeń dokonywana jest również 
w ZPU w oparciu o zaproponowany przez GLW arkusz do przeprowadzenia analizy ryzyka 
oraz w ZNF, w którym  analiza ryzyka na potrzeby kontroli  była prowadzona zgodnie 
z wytycznymi GLW. Z kolei w ZZZ podczas realizacji zwalczania niektórych serotypów  
Salmonella w stadach drobiu jednym z elementów podlegających analizie jest 
występowanie zjawiska tzw. „efektu hamującego”, świadczącego o niewłaściwym 
stosowaniu środków leczniczych o działaniu antybakteryjnym u drobiu. Na bieżąco była też 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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prowadzona wymiana informacji w tematyce zagrożeń związanych z niewłaściwym 
wykorzystaniem weterynaryjnych środków leczniczych (w tym także antybiotyków). 
Wszystkie te działania miały na celu eliminowanie zagrożeń związanych ze stosowaniem 
chemioterapeutyków i antybiotyków w leczeniu zwierząt, w kontekście pozyskiwania 
produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 

(dowód: akta kontroli str. 167-171) 

2.2. WLW nie sporządzał odrębnych pisemnych analiz i ocen sytuacji epizootycznej 
województwa, natomiast elementy takich analiz i ocen zamieszczano w sprawozdaniach 
rocznych z realizacji zadań Inspektoratu. W dokumentach tych nie odnoszono się wprost 
do tematyki wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.  

WLW wyjaśnił, że w jego ocenie analizy i oceny sytuacji epizootycznej dokonywane były 
na bieżąco i znajduje to odzwierciedlenie w pismach sprawozdawczych przekazywanych 
do GLW w kontrolowanym okresie. Analizy te dokonywane są na każdym szczeblu Inspekcji 
Weterynaryjnej i na każdym etapie działania, co skutkuje możliwością prowadzenia kontroli 
wielokierunkowych (gospodarstw, rzeźni, lecznic) w celu osiągnięcia jednego efektu w 
postaci ochrony zdrowia publicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 167-178) 

2.3. W kontrolowanym okresie WLW nie opracowywał i nie realizował  wojewódzkich 
programów dotyczących realizacji zadań (w dokumentacji WIW brak takich programów),  
o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, do czego był 
zobowiązany na podstawie przepisu art. 14 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.   

(dowód: akta kontroli str. 177) 

WLW wyjaśnił, że Inspekcja Weterynaryjna szczebla wojewódzkiego realizuje zadania ujęte 
w art.12 ust. 3 ustawy na podstawie Planów Kontroli Urzędowych przesyłanych co roku 
z Głównego Inspektoratu Weterynarii. Plany te są wdrażane do realizacji na terenie objętym 
właściwością danego wojewódzkiego lekarza weterynarii i to na ich podstawie następuje 
realizacja zadań WIW. Wojewódzki Lekarz podkreślił, że taki schemat działania wynika 
z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – zgodnie z którym kompetencją 
GLW jest ustalanie ogólnych kierunków działania Inspekcji i wydawanie instrukcji 
określających sposób jej funkcjonowania. 

(dowód: akta kontroli str. 177, 755) 

2.4. Kontrole planowe i doraźne.  

2.4.1. Kontrole ZNF 

W latach 2015 -2016  w sektorze farmaceutycznym przeprowadzono odpowiednio 57 i 62 
kontrole25. Wszystkie kontrole planowe (odpowiednio 37 i 46) zostały zrealizowane zgodnie 
z wytycznymi i instrukcjami GLW. Kontrolami objęto 100% nadzorowanych hurtowni 
farmaceutycznych (4) oraz odpowiednio 14,29% (23 z 161 nadzorowanych) i 16,77% 
(27 z 161 nadzorowanych) zakładów leczniczych oraz odpowiednio 8,59% (11 z 128 
nadzorowanych) i 9,35% (13 z 139 nadzorowanych) pozaaptecznych punktów detalicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 673-674) 

W wyniku kontroli zakładów leczniczych: w 2015 roku (łącznie 23 kontrole) wydano 
43 zalecenia pokontrolne26, 4 decyzje administracyjne27, w 2 sprawach skierowano 
zawiadomienia do Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i organów ścigania28, a w 2016 

                                                      
25 Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach z działalności WIW za lata 2015-2016 dotyczyły kontroli planowych i 

pozaplanowych. Wszystkie kontrole miały charakter kompleksowy i nie były ukierunkowane na antybiotyki. 
26 14 zaleceń dotyczyło nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego, 1 niewłaściwego 

przechowywania i transportu produktów leczniczych weterynaryjnych, 23 prowadzenia dokumentacji lekarsko-
weterynaryjnej niezgodnie z obowiązującym sposobem i zakresem, 3 braku spisu kontrolnego w trakcie kontroli 
lub braku wszystkich pozycji. 

27  W zakresie nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego. 
28 Zastrzeżenia dotyczyły prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej niezgodnie z obowiązującym 

sposobem i zakresem. 
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roku (łącznie 27 kontroli) wydano 26 zaleceń pokontrolnych, 4 decyzje administracyjne, 
w 2 sprawach skierowano zawiadomienia do Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.  

W wyniku kontroli hurtowni farmaceutycznych: w 2015 roku (łącznie 4 kontrole) wydano 5 
zaleceń pokontrolnych29, a w 2016 roku (łącznie 4 kontrole) wydano 2 zalecenia 
pokontrolne.  

W wyniku kontroli podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi OTC30: w 2015 
roku (łącznie 4 kontrole) wydano 1 zalecenie pokontrolne31, a w 2016 roku (łącznie 13 
kontroli) wydano 2 zalecenia pokontrolne. 

Wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych zostało zweryfikowane przez wojewódzkiego 
inspektora ds. nadzoru farmaceutycznego. 

Poza dwoma przypadkami z 201632 r. nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących 
antybiotyków. W toku jednej kontroli33 stwierdzono brak udokumentowanego zużycia 
produktu Betamox LA 100 ml (antybiotyk). Wydano zalecenia pokontrolne i w wyniku 
złożonych wyjaśnień oraz kontroli sprawdzającej (bez uwag) nie kierowano zawiadomienia 
do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (ROZ) ani organów ścigania. W drugiej 
kontroli wystąpił problem z odnalezieniem zużycia Oksytetracykliny (antybiotyk)34. 
Skierowano sprawę do ROZ i ostatecznie nastąpiło wykreślenie podmiotu z rejestru. 

Poza jednym przypadkiem z 2016 roku35, w pozostałych trzech przypadkach Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej umarzał 
postępowania w sprawie ewentualnego ukarania lekarza wolnej praktyki. Jedna ze spraw 
skierowanych do organów ścigania  zakończyła się skierowaniem do sądu wniosku 
o ukaranie (WIW nie posiada informacji o efektach tego postępowania), a w drugim 
przypadku zakończyła się zawiadomieniem pokrzywdzonego (WLW) o niewniesieniu 
wniosku o ukaranie do sądu z powodu przedawnienia orzekania. 

 (dowód: akta kontroli str. 301-303, 314-315, 668-674, 682-701) 

W latach 2015-2016 prowadzono kontrole w zakresie obrotu i stosowania produktów 
leczniczych, nie prowadzono natomiast kontroli w zakresie stosowania produktów i leków 
weterynaryjnych ani sprzedaży produktów leczniczych drogą internetową oraz w zakresie 
stosowania premiksów leczniczych z pominięciem wytwórni pasz leczniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 302, 314-317) 

Wojewódzki inspektor ds. nadzoru farmaceutycznego wyjaśnił, że przygotowując plany 
kontroli priorytetem są minima wyznaczone przez GLW oraz własna analiza ryzyka. W jego 
ocenie nie ma potrzeby zwiększenia ilości kontroli u podmiotów dotychczas nadzorowanych, 
natomiast wskazane byłoby wejście z kontrolami farmaceutycznymi na poziom gospodarstw 
i powiązanie wykorzystania produktów leczniczych z danymi obecnie uzyskiwanymi. 
W związku z jednoosobową obsadą ZNF trudniej jest planować więcej kontroli. Sprawa 
zwiększenia obsady ZNF jest znana od lat i wiecznie powraca w dyskusjach. Problemy 
występowały zwłaszcza w kwestii ewentualnego wzięcia urlopu czy wystąpienia choroby. 
Zadań przybywa z roku na rok. Poza tym jednoosobowy nadzór wiązał się w przeszłości  
z ryzykiem pomówienia ze strony podmiotów nadzorowanych (sytuacja taka miała miejsce 
kilka lat temu).Trudno jest także łączyć zadania związane z zarządzaniem komórką oraz 
zadaniami realizowanymi w terenie. 

(dowód: akta kontroli str. 276-277) 

                                                      
29 Nie dotyczyły nieprawidłowości związanych z antybiotykami i wszystkie zostały zrealizowane. 
30 Obrót produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza. 
31 W zakresie przechowywania i transportu produktów leczniczych niezgodnie z wymaganiami. 
32 Przypadek kontroli Gabinetu Weterynaryjnego w Zielonej Górze – protokół kontroli z 3 czerwca 2016r. oraz 

przypadek przychodni dla zwierząt ze Sławy – protokół kontroli z 12 lipca 2016r. 
33 Dotyczy protokołu kontroli z 3 czerwca 2016r. w Gabinecie Weterynaryjnym w Zielonej Górze. 
34 Stwierdzono także niezgodność stanu magazynowego z kartotekowym, sprzedaż produktów leczniczych 

weterynaryjnych bez zapisywania właściciela/posiadacza zwierzęcia oraz bez zapisania jakiego zwierzęcia 
dotyczyło leczenie. 

35 W jednym przypadku nastąpiło wykreślenie  z rejestru Przychodni dla zwierząt przychodni ze Sławy. 
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2.4.2. Kontrole ZPU 

W 2015 roku w ZPU nie realizowano kontroli doraźnych. Zaplanowano natomiast 17 kontroli 
kompleksowych36 (pośrednio dotyczących badanej problematyki antybiotyków), z czego 
zrealizowano 16. Niezrealizowana kontrola dotyczyła nadzoru nad realizacją monitoringu 
wody i pasz w PIW Gorzów Wlkp. Przyczyną niezrealizowania tej kontroli była konieczność  
przeprowadzenia dodatkowej pozaplanowej kontroli.  

W 2016 roku zrealizowano 1 kontrolę doraźną, natomiast w planie kontroli ujęto 17 kontroli  

kompleksowych37 (pośrednio dotyczących badanej problematyki antybiotyków). 

Zrealizowano 15 kontroli. Powodem niezrealizowania 2 kontroli planowych była konieczność 
przeprowadzenia kontroli doraźnej oraz dwóch kontroli audytowych pasz leczniczych 
zleconych przez GLW. 

W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

(dowód: akta kontroli str. 675-678) 

2.4.3. Kontrole ZBŻ 

W 2015 roku w ZBŻ zaplanowano 25 kontroli kompleksowych38 (pośrednio dotyczących 
badanej problematyki antybiotyków) – plan wykonano. Dodatkowo zrealizowano jedną 
kontrolę doraźną.  

W 2016 roku zaplanowano 23 kontrole kompleksowe39 (pośrednio dotyczących badanej 
problematyki antybiotyków) – plan wykonano. Dodatkowo zrealizowano siedem kontroli 
doraźnych. 

W wynikach żadnej z ww. kontroli  nie stwierdzono nieprawidłowości związanych 
z wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej ani w zakresie sposobu realizacji 
monitoringu przez nadzorowane jednostki (PIW). 

(dowód: akta kontroli str. 680) 

W 2016 roku ZBŻ nadzorował realizację kontroli doraźnej prowadzonej przez PLW 
w Zielonej Górze w związku z powiadomieniem PLW w Wolsztynie o przekazaniu do uboju 
na terenie powiatu zielonogórskiego kurcząt, które pojono wodą, w której wykryto dwa 
antybiotyki (poza okresem leczenia i po upływie karencji). Wskutek przeprowadzonych 
działań PLW  ustalono, że zwierzęta poddane zostały już ubojowi i nie było możliwości 
wydania decyzji o zablokowaniu stada. Po przeprowadzeniu kontroli w ubojni oraz 
uzyskaniu wyników badania pobranych prób tkanek potwierdzających przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu jednego z antybiotyków, 23 sierpnia 2016 r. wygenerowano 
RASFF nr 2016-002 i podjęto działania w celu wycofania zakwestionowanych produktów z 
obrotu. PLW z urzędu wszczął postępowanie w sprawie wycofania z obrotu 57,5 ton mięsa i 
podrobów, w których potwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu doksycykliny.  
W efekcie podjętych działań PLW  wydał decyzję nakazującą wycofanie z obrotu i utylizację 
mrożonych elementów kurcząt w ilości 748 kg. PLW rozesłał również do organów na terenie 
których znajdowali się nabywcy zakwestionowanych towarów informacje szczegółowe 
dotyczące dokumentów potwierdzających nabycie tych towarów.   

(dowód: akta kontroli str. 633-649) 

Pisemna informacja Z-cy PLW w Zielonej Górze została przekazana drogą elektroniczną do 
wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu ZBŻ w WIW dnia 10 marca 2017 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 125, 632-649,702-704) 

                                                      
36 Dwanaście z nich dotyczyło podległych WIW Inspektoratów Powiatowych 
37 Jw. 
38 Wszystkie dotyczyły kontroli realizowanych razem z PLW, w tym w zakresie prawidłowości realizacji monitoringu 

przeprowadzono 4 kontrole (PLW w Żaganiu, Nowej Soli, Krośnie Odrzańskim i we Wschowie). 
39 Wszystkie dotyczyły kontroli realizowanych razem z PLW, w tym w zakresie prawidłowości realizacji monitoringu 

przeprowadzono 4 kontrole (PLW w Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie i Zielonej Górze). 
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W kontrolowanym okresie w WIW  jedynie w ZPU  realizowano dwie kontrole na polecenie 
GLW (kontrole audytowe w zakresie pasz leczniczych). Nie stwierdzono w nich 
nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem antybiotyków. 

(dowód: akta kontroli str. 675) 

2.5.  W latach 2015-2016 WLW pełnił rolę wojewódzkiego koordynatora krajowych 
programów monitoringowych (Monitoring ZBŻ i Monitoring ZPU)40  w zakresie substancji 
niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń 
promieniotwórczych u zwierząt, w ich tkankach i narządach, w produktach pochodzenia 
zwierzęcego oraz wodzie i środkach żywienia zwierząt (paszach). 

(dowód: akta kontroli str.181-196) 

WLW wyznaczył wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu - inspektor w ZBŻ 
(sprawował nadzór nad monitoringiem ZBŻ).  Monitoring ZPU (woda i pasze) koordynowany 
był przez osobę kierującą w WIW komórką ZPU. Osoby te dokonywały podziału prób 
monitoringowych wyznaczonych w rocznych planach krajowych sporządzanych przez GLW 
w oparciu o informacje otrzymane od PLW i WLW. 

(dowód: akta kontroli str. 154-159, 339) 
W ramach koordynacji wojewódzcy inspektorzy nadzorujący realizację przez jednostki 
podległe (PIW) zadań w zakresie monitoringu ZBŻ i ZPU dokonali rozdziału 
na poszczególne powiaty prób przekazanych do realizacji przez GLW, przy czym 
w monitoringu ZPU odbyło się to po naradzie z powiatowymi pełnomocnikami 
ds. monitoringu ZPU i sporządzeniu przez nich planów monitoringowych zatwierdzonych 
przez PLW w uzgodnieniu w koordynatorem wojewódzkim. Natomiast podziału prób 
w monitoringu ZBŻ dokonał wojewódzki pełnomocnik ds. monitoringu w oparciu 
o opracowania przesłane przez  PLW z terenu województwa lubuskiego. Na podstawie tych 
opracowań WLW  przesłał do GLW 2 lutego 2015 r. i 2 lutego 2016 r. informację zbiorczą 
o możliwościach i potrzebach w zakresie monitoringu odnoszącą się do województwa 
lubuskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 183-186) 
Analiza opracowań otrzymanych przez wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu 
od podległych PIW wykazała, że część opracowań przesłanych przez PLW do WIW 
nie zawierało kompletu informacji41 wskazanych w Instrukcji Głównego Lekarza 
Weterynaryjnego Nr GIWlab 830-9/13 z 15 marca  2013 r.42 (dalej: Instrukcja 
Monitoringowa), a sześć z nich zostało przesłanych po terminie43 wynikającym 
z ww. Instrukcji GLW.  

(dowód: akta kontroli str. 197-203, 732-754) 
Wojewódzki pełnomocnik ds. monitoringu wyjaśnił, że w przypadkach, w których 
nie otrzymał na czas lub otrzymał niekompletne opracowania od PLW, sporządzał 
informacje zbiorczą dla GLW na podstawie danych historycznych z poprzedniego roku, 
posiłkując się także powiadomieniami o dokonanych w międzyczasie aktualizacjach 
rejestrów podmiotów nadzorowanych. W 2016 roku wystąpił przypadek, błędnego 
przydzielenia próby jaj konsumpcyjnych do pobrania w kierunku substancji z grupy B1 
w monitoringu ZBŻ. PLW w Międzyrzeczu poinformował wojewódzkiego pełnomocnika 
ds. monitoringu o braku możliwości pobrania tej próby z uwagi na brak fermy jaj 
konsumpcyjnych zlokalizowanej na terenie powiatu44. 

(dowód: akta kontroli str. 183-186, 561-563) 

                                                      
40 Krajowy program badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, 

produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz Urzędowy 
Plan Kontroli Pasz. 

41 Braki w tym zakresie wystąpiły m.in. w opracowaniach PLW w Zielonej Górze, Międzyrzeczu, Słubicach, Krośnie 
Odrzańskim, Żaganiu, Żarach, a dotyczyły one w szczególności niepełnych informacji o wielkości i strukturze 
produkcji na terenie powiatu. 

42 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 chemicznych, 
biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach. 

43 Nieterminowe przesłanie opracowań w 2015r. dotyczyło: PLW z Zielonej Górze, w Świebodzinie i w Sulęcinie, 
a za 2016r. dotyczyło: PLW w Żarach, w Słubicach i w Sulęcinie. 

44 Próba ta został 20 października 2016 roku przydzielona do pobrania przez PLW w Żaganiu. 
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W 2015 r. i 2016 r. Wojewódzki pełnomocnik ds. monitoringu zgodnie z Instrukcją  
Monitoringową  przekazywał do ZHW we Wrocławiu i Poznaniu oraz PIW-PIB w Puławach  
listy osób (z danymi teleadresowymi) odpowiedzialnych za realizację Krajowego Programu 
Badań Kontrolnych Pozostałości Chemicznych, Biologicznych i Leków dla województwa 
lubuskiego (08).

(dowód: akta kontroli str. 187-196) 

Roczne Plany monitoringu ZBŻ dla województwa lubuskiego w latach 2015-2016 
obejmowały odpowiednio 127 i 130 prób w kierunku substancji z grupy B1 oraz 26 i 20 prób 
w kierunku substancji z grupy A6 (chloramfenikol). 

(dowód: akta kontroli str. 657-667) 

Pomimo konieczności przenoszenia niektórych prób pomiędzy poszczególnymi 
powiatowymi inspektoratami weterynaryjnymi (z przyczyn wskazywanych przez PLW)45 
plany monitoringowe na lata 2015-2016 zostały zrealizowane (za wyjątkiem prób 
dotyczących zwierząt łownych fermowych przydzielonych do pobrania przez PIW w Zielonej 
Górze.  Wojewódzki pełnomocnik ds. monitoringu po otrzymaniu pisma od PLW w Zielonej 
Górze   poinformował GLW o braku możliwości zrealizowania planu monitoringowego w tym 
zakresie, z uwagi na drastyczny spadek liczby ubijanych zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 566-567, 588-589) 

W latach 2015-2016 transport prób pobranych w poszczególnych PIW z terenu 
województwa lubuskiego w kierunku  substancji z grupy B1 i A6 odbywał się za 
pośrednictwem ZHW w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Co do zasady transport ten 
odbywał się zgodnie z harmonogramem46 ustalanym przez wojewódzkiego pełnomocnika 
ds. monitoringu. O terminach w jakich należało dostarczyć próby do ZHW w Zielonej Górze 
i Gorzowie Wlkp. (poniedziałki, wtorki lub środy) informowano poszczególnych PLW 
z wyprzedzeniem. Taka organizacja transportów mogła skutkować niepobieraniem przez 
podległe PIW prób w czwartki i piątki, w związku z ryzykiem przekroczenia 30 godzinnego 
terminu od pobrania tych prób do przekazanie ich do właściwego laboratorium.  

(dowód: akta kontroli str.180, 656) 

Wojewódzki pełnomocnik ds. monitoringu wyjaśnił, że na harmonogram dat transportu prób 
decydujący wpływ miał 30-godzinny termin na dostarczenie prób do badań w kierunku 
substancji z grupy B1 i A6. W piątki nie można było pobrać prób z uwagi na brak możliwości 
ich dostarczenia do laboratoriów docelowych (nie pracują one w soboty i niedziele). 
W przypadku prób dostarczanych do Puław problem ten dotyczył także czwartków. Ponadto 
w czasie narad PLW byli informowani o możliwości samodzielnego dostarczania prób  
stosownie do ich potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 289) 

Monitoring ZPU na 2015 rok obejmował w województwie lubuskim 704 prób, z czego 
w zakresie substancji z grupy B1 i A6: 

 23 próby w paszach (10 w zakresie substancji przeciwbakteryjnych, 4 w zakresie 
niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu i 9  w zakresie 
weterynaryjnych produktów leczniczych skreślonych z rejestru środków 
farmaceutycznych); 

 150 prób na obecność substancji przeciwbakteryjnych w wodzie, 
(w tym 30 w stadach trzody chlewnej, 2 w stadach kur reprodukcyjnych, 
10 w stadach kur niosek towarowych, 43 w stadach brojlerów kurzych, 2 w stadach 
indyków reprodukcyjnych i 63 w stadach indyków rzeźnych). 

                                                      
45 W związku z wystąpieniem w 2016 roku ognisk ptasiej grypy przeniesiono m.in. z PIW Gorzów do PIW Nowa 

Sól) jedną z prób do pobrania w kierunku substancji z grupy B1 (jaja konsumpcyjne) oraz 2 próby z mięśni 
indyka do PLW we Wschowie. 

46 W wypadkach szczególnych i występujących nagłych potrzebach organizowano dodatkowe wyjazdy 
samochodów do laboratoriów zgodnie z potrzebami PIW zgłaszanymi do WIW telefonicznie. 
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Plan monitoringu wody i pasz w 2015 roku w zakresie substancji z grupy B1 i A6 został 
zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 361, 367-371) 

Monitoring ZPU na 2016 rok obejmował w województwie lubuskim 657 prób, czego 
w zakresie substancji z grupy B1 i A6: 

 36 próby w paszach47 (20 w zakresie substancji przeciwbakteryjnych, 7 w zakresie 
niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu i 9  w zakresie 
weterynaryjnych produktów leczniczych skreślonych z rejestru środków 
farmaceutycznych); 

 180 prób na obecność substancji przeciwbakteryjnych w wodzie, 
(w tym 40 w stadach trzody chlewnej, 2 w stadach kur reprodukcyjnych, 
10 w stadach kur niosek towarowych, 55 w stadach brojlerów kurzych, 3 w stadach 
indyków reprodukcyjnych i 70 w stadach indyków rzeźnych). 

Plan monitoringu wody i pasz w 2016 roku w zakresie substancji z grupy B1 i A6 został 
zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 361, 371-374) 

Próby pobierane w monitoringu ZPU w kierunku substancji z grupy B1 i A6 nie były 
pobierane według tego samego reżimu co próby pobierane w monitoringu ZBŻ. Były one 
mrożone, a nie schładzane do temperatury od 0 do 4 stopni Celsjusza. 

Wojewódzki inspektor weterynaryjny nadzorujący monitoring ZPU zapytana dlaczego 
w monitoringu ZPU nie stosowano się do zapisów rozporządzenia monitoringowego,  
wyjaśniła,: „Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. W wytycznych GLW nie było wskazówek 
bądź zaleceń w tym zakresie”.  

(dowód: akta kontroli str. 285) 

W latach 2015-2016 monitoring ZPU był realizowany w oparciu o pismo GLW GIWpuf-7010-
7/2014(1) z 12 lutego 2014 r. W piśmie tym określono m.in. zasady sprawozdawczości 
WLW oraz zasady planowania próbek, zasady pobierania próbek oraz zasady 
postępowania PLW po uzyskaniu wyniku badań skriningowych i różnicujących. W piśmie 
tym określono również zasady postępowania PLW w przypadku ujawnienia źródła nabycia 
produktów leczniczych weterynaryjnych oraz w przypadkach nie ujawnienia źródła 
pochodzenia antybiotyku. W treści ww. pisma zapisano, że „Próbki transportuje się  
i przechowuje w sposób uniemożliwiający rozwój mikroflory, najlepiej w temperaturze 
poniżej 0°C.” 

(dowód: akta kontroli str. 375-380) 

Ówczesny  WLW wyjaśnił, że fakt, ten wskazuje na potrzebę ujednolicenia regulacji 
i praktyki postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 293) 

2.6. W kontrolowanym okresie na terenie województwa lubuskiego wystąpiło pięć 
przypadków wykrycia antybiotyków w wodzie do pojenia zwierząt48. ZPU WIW nadzorował 
działania podejmowane przez podległe PIW w tych sprawach. PIW informowały 
wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego - kierownika ZPU o podjętych działaniach. 
Wg tych informacji, w związku wynikiem badania screeningowego potwierdzającego 
obecność substancji przeciwbakteryjnych w wodzie każdorazowo przeprowadzono pełną 
inwentaryzację zwierząt  utrzymywanych w gospodarstwach, sprawdzano pomieszczenia 
inwentarskie i gospodarcze pod kątem występowania produktów leczniczych 
weterynaryjnych, sprawdzono dokumentację leczenia stada i podawanych preparatów, 
przeprowadzono postępowanie wyjaśniające i ustalono przyczynę występowania 
antybiotyków w wodzie po okresie leczenia (brak należytego przepłukania linii do pojenia 

                                                      
47 Dodatkowo zaplanowano pobieranie 4 próby w zakresie homogeniczności pasz leczniczych oraz 7 prób 

w zakresie oznaczania substancji aktywnych w paszach. 
48 W 2015 roku stwierdzono dwa takie przypadki (PIW Strzelce Krajeńskie i PIW Nowa Sól), a w 2016 roku 

trzy przypadki (PIW w Międzyrzeczu, Nowej Soli i Słubicach).  
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zwierząt). Wydawano też nakazy zakazujące wprowadzanie zwierząt do obrotu oraz 
czyszczenia linii pojenia zwierząt. W jednym przypadku49 stwierdzono brak książki leczenia 
w gospodarstwie i nieprawidłowe wpisanie okresu karencji przez lekarza weterynarii 
opiekującego się stadem. W następstwie skierowano dwa zawiadomienia do organów 
ścigania50.  

(dowód: akta kontroli str. 226-233) 

Wojewódzki Lekarz nadzorował również egzekwowanie realizacji zaleceń pokontrolnych 
wydanych przez podległych PLW wobec podmiotów nadzorowanych, w których stwierdzono 
wykrycie antybiotyków. Na podstawie uzyskanych od PLW informacji, po ponownym 
pobraniu prób weryfikujących potwierdzono brak antybiotyków w liniach do pojenia zwierząt, 
w związku z czym PLW wydawali decyzje uchylające wcześniejsze decyzje o zakazie 
wprowadzania zwierząt do obrotu lub  decyzje o umorzeniu postępowań, w których tych 
decyzji nie wydano. 

(dowód: akta kontroli str. 326-329) 
 

2.7. W kontrolowanym okresie w WIW (ZPU, ZBŻ, ZZZ) nie kierowano zawiadomień 
do organów ścigania w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi wykorzystania 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej.  

(dowód: akta kontroli str. 675,679-680) 

2.8. W zakresie realizacji nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej 
pracownicy WIW wskazali na następujące trudności i ograniczenia: 

Kierująca ZPU wskazała, że na pewno istnieją potrzeby w zakresie wzmocnienia kadrowego 
w ZPU WIW. W pozostałym zakresie nie dostrzegam barier czy potrzeb. 

Wojewódzki pełnomocnik ds. monitoringu, kierujący ZBŻ wyjaśnił, że w ramach nadzoru 
nad wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej, realizowanego w zespole ds. 
bezpieczeństwa żywności monitoringu ZBŻ, problemem jest na pewno 30-godzinny termin 
na dostarczenie prób w kierunku badań na substancje z grupy B1. Nie potrafię wskazać 
innych przeszkód lub potrzeb. 

Kierująca ZNF wyjaśniła, że zasadniczym problemem jest obecnie brak realnego nadzoru 
farmaceutycznego nad wykorzystaniem produktów leczniczych na poziomie zakładów 
i gospodarstw stosujących produkty lecznicze.  Należałoby powiązać dane uzyskiwane 
na poziomie hurtowni i zakładów leczniczych z danymi o wykorzystaniu tych produktów 
leczniczych na poziomie gospodarstw, co obecnie de facto nie ma miejsca. (…) 
WLW działający przy pomocy pracownika ds. nadzoru farmaceutycznego jako organ 
I instancji nie posiada kompetencji prawnych w stosunku do gospodarstw – brak jest 
bezpośredniego nadzoru farmaceutycznego na poziomie powiatowym. W województwie 
lubuskim oznacza to brak nadzoru farmaceutycznego nad blisko 13 tys. gospodarstw. (…) 
Nadzór pośredni często wykonywany jest przez osoby nie będące lekarzami weterynarii 
(inspektorzy ds. pasz, inspektorzy ds. dobrostanu zwierząt), które wykonując swoje 
obowiązki zmuszone są  m.in. do sprawdzania dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, 
o której mowa w art. 69 ust.3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. 
Kolejnym problemem jest brak możliwości nakładania mandatów karnych przez inspektorów 
WIW, w przypadkach naruszeń przepisów prawa farmaceutycznego. Sprawy kierowane 
w przeszłości do organów ścigania (Policja i Prokuratura) często były umarzane, 
co sprawiało, że organy inspekcji weterynaryjnej pozostawały bezsilne wobec 
stwierdzanych u podmiotów nadzorowanych naruszeń. Przykładem jest chociażby art. 85 
ust.1  pkt 4 lit. b ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (…) Brak jest katalogu nieprawidłowości i przypisania do nich 
sankcji nakładanych przez inspektorów weterynaryjnych, co byłoby w tym zakresie bardzo 
pomocne. Podobnie jest w przypadku art.129c ustawy Prawo farmaceutyczne, który odsyła 
do art.129b ust. 2 i 3, gdzie jest mowa o Wojewódzkim Inspektorze Farmaceutycznym – 

                                                      
49 Przypadek w PIW Słubice. 
50 WIW nie posiada informacji o efektach działań podjętych wskutek ww. zawiadomień. 



 

15 

brak jest stosownego uprawnienia dla WLW. Kolejnym problemem jest brak bezpośrednich 
uregulowań odnośnie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych weterynaryjnych. (...) 
Ponadto brak jest ścisłych uregulowań odnośnie substancji chemicznych (…) brak jest także 
definicji „nieprzetworzonego surowca farmaceutycznego” (…) Występują również problemy 
z interpretacją przepisów karnych. Przykładem są  art. 132b i 132c ustawy Prawo 
farmaceutyczne (…). W 2013 r. LWLW podniósł problem leczenia zwierząt konsumpcyjnych 
produktami weterynaryjnymi przeznaczonymi dla innego gatunku zwierząt konsumpcyjnych 
oraz braku określonego maksymalnego poziomu limitu pozostałości dla tkanek leczonych 
zwierząt w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009r.(…) Ponadto 
należy zwrócić uwagę na sposób prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. 
W obecnym stanie prawnym (…) mimo szczegółowych wymagań należy zauważyć, że 
lekarz weterynarii leczący zwierzęta w danym gospodarstwie wydziera ze swojej papierowej 
książeczki leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub 
produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi oryginał strony, który pozostawia  
właścicielowi zwierząt.. (…) Prowadzenie w ten sposób ewidencji leczenia zwierząt, stwarza 
okazję do wzywania różnych lekarzy weterynarii, niemalże w tym samym czasie, do tych 
samych zwierząt, a co za tym idzie otrzymywania przez gospodarzy zwiększonych ilości 
leków do ewentualnego późniejszego wykorzystania. Należy zauważyć, iż posiadacze 
zwierząt nie są w żaden sposób ograniczeni co do wyboru lekarza leczącego zwierzęta, 
więc mogą decydować się na wybór specjalisty z odległych krańców województwa czy 
nawet kraju. W tak opisanym stanie faktycznym kontrola ZNF nie wykryje nieprawidłowości 
w zakładzie leczniczym dla zwierząt, gdyż (…) taka sytuacja będzie w kilku zakładach 
leczniczych w różnych częściach województwa czy Polski. (…) Zasadnym byłoby 
wprowadzenie dokumentacji znakowanej w gospodarstwie (przesznurowane 
i opieczętowane książki). Kierująca ZNF w WIW  zwróciła ponadto uwagę na problem 
różnych  okresów karencji w przypadku tych samych substancji czynnych oraz ich mocy 
w zależności od producenta danego leku. Wskazuje to jej zdaniem na niejednolite 
procedury rejestracyjne czy to na szczeblu krajowym czy też unijnym.  

(dowód: akta kontroli str.276-282) 
 

1. NIK wskazuje na zasadność ujednolicenia procedur i poprawy koordynacji działań 
komórek merytorycznych WIW zajmujących się nadzorem  nad wykorzystaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej w ramach realizowanych badań monitoringowych 
ZPU i ZBŻ. W szczególności dotyczy to zasad postępowania z pobieranymi próbami 
(temperatura ich przechowywania i terminy ich dostarczania) na obecność substancji 
z grupy B1 i A6. 

2. Zdaniem NIK, należy skutecznie egzekwować od nadzorowanych PLW, rzetelnej 
realizacji obowiązków określonych w Instrukcji Monitoringowej dotyczących terminowego 
przekazywania do WIW opracowań (analiz stanowiących podstawę do przydziału 
określonej liczby prób na powiat) zawierających kompletne dane odnośnie 
m.in. wielkość produkcji, a także struktury zakładów i gospodarstw na terenie powiatu.   

3. Zdaniem NIK, organizacja zbiorczych wysyłek prób do laboratoriów docelowych 
z obszaru całego województwa  stanowi przykład dobrej praktyki (głównie ze względów 
finansowych), jednak sposób ustalania przez wojewódzkiego pełnomocnika 
ds. monitoringu harmonogramu wysyłek, mógł skutkować pobieraniem prób wyłącznie 
w określone dni tygodnia (z wyłączeniem czwartków i piątków) oraz wiązał się 
z ryzykiem przekroczenia przez PLW 30 godzinnego terminu od pobrania prób 
do przekazania ich do właściwego laboratorium.  

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

Wbrew obowiązkowi określonemu w przepisie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej, Wojewódzki Lekarz  nie opracował  wojewódzkich programów dotyczących 
realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy ww. ustawy.   

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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WLW zajmujący to stanowisko w latach 2015-2016 wyjaśnił, że taka była dotychczas 
praktyka, że nie formułowano osobnego programu na poziomie wojewódzkim, tylko 
realizowano programy krajowe opracowane przez GLW. W tym sensie na poziomie 
wojewódzkim Inspekcja jest jedynie przekaźnikiem danych od GLW do PLW i w drugą 
stronę. Na dzień dzisiejszy realizacja programów krajowych pochłania całość zasobów 
na poziomie wojewódzkim, stąd formułowanie programu wojewódzkiego chyba nie jest 
celowe. 

(dowód: akta kontroli str. 291) 

Wojewódzki Lekarz, wyjaśniła natomiast, że Inspekcja Weterynaryjna szczebla 
wojewódzkiego realizuje zadania ujęte w art. 12 ust. 3 ustawy  o Inspekcji Weterynaryjnej 
na podstawie Planów Kontroli Urzędowych przesyłanych co roku z Głównego Inspektoratu 
Weterynarii. Plany te są wdrażane do realizacji na terenie objętym  właściwością danego 
wojewódzkiego lekarza weterynarii i na ich podstawie odbywa się realizacja ww. zadań. (…) 
Taki schemat działania wynika z art. 13 ust. 1  pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – 
zgodnie z którym kompetencją GLW jest ustalanie ogólnych kierunków działania Inspekcji i 
wydawanie instrukcji określających sposób jej postępowania.(…) Plany te są realizowane 
na terenie województwa i stanowią programy, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt 4 
ww. ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 177) 
Zdaniem NIK, niezależnie od programów krajowych, które w istocie zgodnie z posiadanymi 
kompetencjami opracowuje GLW, Wojewódzki Lekarz winien opracowywać we własnym 
zakresie programy wojewódzkie, w których powinien uwzględnić wymogi zawarte 
w wytycznych i programach GLW, ale także specyfikę i lokalne uwarunkowania 
województwa lubuskiego. 

W ocenie NIK, Wojewódzki 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.  

Działania nadzorcze w tym obszarze polegały w szczególności na realizacji, zgodnie 
z obowiązującymi planami, kontroli w podmiotach nadzorowanych bezpośrednio przez 
WLW, a także kontroli prowadzonych w ramach nadzoru WLW nad działaniami 
realizowanymi przez PLW. W przypadkach wykrycia substancji niedozwolonych w ramach 
realizowanego monitoringu ZPU51 monitorowano efekty podejmowanych przez PLW działań 
(m.in. w zakresie egzekwowanie wydawanych zaleceń pokontrolnych i innych działań 
podejmowanych.  

W zakresie badań monitoringowych Inspektorat zasadniczo wywiązał się z prawidłowej 
koordynacji realizacji krajowych programów monitoringowych52. Wyznaczył wojewódzkich 
pełnomocników ds. monitoringu, którzy dokonali podziału prób monitoringowych (plany 
monitoringu) na poszczególne powiaty (a w miarę uzasadnionych potrzeb również 
przesunięć prób między PLW) oraz nadzorowali ich przestrzeganie. NIK zauważa jednak, 
że poprawy wymaga sposób egzekwowania od podległych PLW obowiązków 
przekazywania wymaganych Instrukcją Monitoringową opracowań stanowiących podstawę 
do przydziału prób monitoringowych oraz zapewnienie jednolitości postępowania z próbami 
pobieranymi w ramach monitoringu ZPU i ZBŻ. 

Wbrew wymogom określonym w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej w Inspektoracie nie 
opracowano wojewódzkich programów dotyczących realizacji zadań, o których mowa w art. 
12 ust. 3 ustawy ww. ustawy.   

                                                      
51 Monitoring pasz i wody realizowany na podstawie Urzędowego Programu Badania Pasz. 
52 Krajowy program badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, 
produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego (monitoring ZBŻ) 
oraz Urzędowy Plan Kontroli Pasz (monitoring ZPU). 

Ocena cząstkowa 
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3. Współpraca pomiędzy inspekcjami oraz innymi 
organami i podmiotami. 

3.1. W dniu 23 stycznia 2008 r. Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze 
zawarł z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. 
porozumienie o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i organów Inspekcji Weterynaryjnej (dalej Porozumienie). Określało ono m.in. warunki 
i sposób współdziałania w zakresie sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania 
urzędowych kontroli żywności w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia 
zwierzęcego oraz zwalczania chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt 
na ludzi lub z ludzi na zwierzęta. 

(dowód: akta kontroli str. 5-14) 
Współpraca obu organów w zakresie bezpieczeństwa żywności obejmowała m.in.: 

 wzajemne przekazywanie, dwa razy do roku, list podmiotów działających na rynku 
spożywczym. Dotyczyło to następujących podmiotów: 
− produkujących lub przechowujących środki spożywcze wspólnie nadzorowane 

przez Inspekcję Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Sanitarną, 
− prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży 

produktów pochodzenia zwierzęcego „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), 
− produkujących lub przechowujących środki spożywcze, które produkują 

lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe dla zwierząt; 

 sporządzanie corocznych ocen wzajemnej współpracy53; 

 sporządzanie dla PWIS wstępnej charakterystyki ryzyka dla zakwestionowanego 

produktu54; 

 przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących żywności 

pochodzenia zwierzęcego55; 

 zlecanie poszczególnym Powiatowym Lekarzom Weterynarii przeprowadzenie 
postępowań wyjaśniających w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przez 

Inspekcję Sanitarną56; 

 uczestnictwo we wspólnym szkoleniu zorganizowanym przez PWIS w Gorzowie Wlkp. 
dotyczącym zasad stosowania i prowadzenia kontroli w zakresie stosowania substancji 
dodatkowych, aromatów dymu wędzarniczego i enzymów w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego; 

 określenia zasad współpracy PLW z PPIS w zakresie czynności kontrolnych 
na targowiskach w związku z ograniczeniami wprowadzania produktów drobiowych 
do obrotu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

(dowód: akta kontroli str. 15-61) 
W latach 2015 i 2016 r., WLW nie przekazywał PWIS, mimo postanowienia § 2 ust. 3 
Porozumienia zestawienia wyników badań monitoringowych lub urzędowej kontroli 
żywności, pasz oraz zdrowia zwierząt mającego wpływ na zdrowie publiczne PWIS. 

(dowód: akta kontroli str. 15-16)  
Wyjaśniając przyczyny nieprzekazywania zestawienia wyników za kolejne lata objęte 
kontrolą, inspektor wojewódzki kierujący zespołem ds. bezpieczeństwa żywności oraz 
wojewódzki pełnomocnik ds. monitoringu ZBŻ, wskazał, że „Państwowa Inspekcja Sanitarna 
jest na bieżąco informowana o wynikach badań monitoringowych mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa żywności, w związku z działaniami podejmowanymi przez Powiatowych 
Lekarzy Weterynarii w systemie RASFF. Przekazanie wszystkich wyników za dany rok 
w roku następnym nie ma bezpośredniego znaczenia dla bezpieczeństwa zdrowia 

                                                      
53 W okresie objętym kontrolą sporządzono dwie oceny – za 2014 r. i 2015 r. 
54 WIW na podstawie dokumentacji uzyskanej od Inspekcji Sanitarnej – sprawozdania z badań, protokołu pobrania 

próbek sporządzał ocenę w zakresie podjęcia przez Inspekcję Sanitarną decyzji o rodzaju zgłoszenia w systemie 
RASFF (informacyjne czy alarmowe). 

55 M.in. przekazanie przez PWIS w Gorzowie Wlkp. informacji o otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym warunków 
sprzedaży w jednym z hipermarketów żywych karpi i działaniach w związku z tym podjętych przez Inspekcję 
Sanitarną. 

56 M.in. zlecenie przeprowadzenia przez PLW postępowania wyjaśniającego w związku z ustaleniami Inspekcji 
Sanitarnej dotyczącymi sprzedaży na targowisku wyrobów mięsnych niewiadomego pochodzenia.   
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konsumentów. Na najbliższym planowanym spotkaniu z Państwowym Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym zostanie poruszona zasadność przekazywania rocznych wyników 
badań monitoringowych, w celu zmiany w tym zakresie porozumienia.” 

(dowód: akta kontroli str. 62) 
3.2. W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu wpłynęło jedno powiadomienie alarmowe 
RASFF (wygenerowane przez Powiatowego Inspektora Weterynarii w Zielonej Górze) 
informujące o stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji 
przeciwbakteryjnej w mięsie drobiowym wyprodukowanym w ubojni z terenu działalności 
PIW w Zielonej Górze. Zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 19 
stycznia 2012 r.57, niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia (23 sierpnia 2016 r.) 
Inspektorat przesłał (24 sierpnia 2016 r.) powiadomienie do Podpunktu Krajowego Punktu 
Kontaktowego (PKPK) w Głównym Inspektoracie Weterynarii na wskazany w Instrukcji 
adres e-mail wraz pismem przewodnim, wypełnionym formularzem alarmowym RASFF oraz 
dokumentacją otrzymaną od PLW w Zielonej Górze. 

(dowód: akta kontroli str. 63-73, 75-76, 85) 
3.3 Współpraca Inspekcji z innymi podmiotami na rzecz prawidłowego wykorzystania 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej obejmowała prowadzenie szkoleń (dla prokuratorów 
województwa lubuskiego, powiatowych inspektorów weterynarii, lekarzy wolnej praktyki, 
hodowców drobiu) oraz informowanie podmiotów nadzorowanych o: zmianach 
w prawodawstwie, mogących mieć wpływ na ich działalność, istotnych wydarzeniach 
(poinformowano podmioty o odbywającym się Światowym Tygodniu Wiedzy 
o Antybiotykach), wstrzymaniu lub wycofaniu produktów leczniczych weterynaryjnych 
z obrotu, aktualnościach w zakresie leczenia zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 77-85, 87, 91,93) 
LWLW w złożonych wyjaśnieniach nie wskazał trudności i ograniczeń w zakresie 
współpracy z innymi podmiotami na rzecz prawidłowego wykorzystania antybiotyków w 
produkcji zwierzęcej. 

(dowód: akta kontroli str. 86-93) 

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

WLW zawarł z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym porozumienie ramowe 
o współpracy i prawidłowo je realizował. Współpraca ta polegała w szczególności 
na przekazywaniu dwa razy do roku, list podmiotów działających na rynku spożywczym, 
sporządzaniu wstępnej charakterystyki ryzyka dla zakwestionowanego produktu, 
przekazywaniu informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących żywności 
pochodzenia zwierzęcego, zlecaniu poszczególnym Powiatowym Lekarzom Weterynarii 
przeprowadzenie postępowań wyjaśniających w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami przez Inspekcję Sanitarną, a w 2016 roku określeniu zasad 
współpracy PLW z PPIS w zakresie czynności kontrolnych na targowiskach w związku 
z ograniczeniami wprowadzania produktów drobiowych do obrotu w związku 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

W badanym okresie WLW współpracował ponadto z innymi podmiotami zewnętrznymi 
na rzecz prawidłowego wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej prowadząc m.in. 
szkolenia dla prokuratorów województwa lubuskiego, powiatowych inspektorów weterynarii, 
lekarzy wolnej praktyki, hodowców drobiu a także informując podmioty nadzorowane 
o zmianach w prawodawstwie, mogących mieć wpływ na ich działalność.  

IV. Wniosek 
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 Kontroli58, wnosi o podjęcie działań w celu opracowania wojewódzkich programów 
dotyczących realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej. 

                                                      
57 Nr GIWbż-500-1/12. 
58 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w 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 wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Zielona Góra, dnia 17  lipca 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Wicedyrektor 
Włodzimierz Stobrawa Krzysztof Hofman 
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