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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 
Norbert Serafin, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LZG/36/2017 
z dnia 13.04.2017 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-2]   

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp., ul. Adama 
Mickiewicza 12b, 66-400 Gorzów Wlkp., nr statystyczny REGON 000586862, 
zwana w dalszej części niniejszego wystąpienia „WSSE” lub „Stacją”. 

[dowód: akta kontroli str. 3] 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Od dnia 26.11.2012 r. Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym („LPWIS” lub „Inspektorem”) jest Dorota Konaszczuk.  

[dowód: akta kontroli str. 4] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

WSSE w zasadzie nie sprawowała nadzoru nad obecnością pozostałości 
antybiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego. Nie prowadzono w tym 
względzie żadnych badań laboratoryjnych, nie sporządzano analiz, nie 
podejmowano działań zmierzających do określenia skali i zakresu tego zjawiska, nie 
prowadzono w tym obszarze oceny ryzyka, ani nie uwzględniono problematyki 
obecności antybiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego w kontrolach 
własnych. Brak inicjatywy w tym zakresie spowodowany był przede wszystkim 
szczupłością środków finansowych pozostających w dyspozycji Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w województwie lubuskim oraz koniecznością skoncentrowania 
zasobów ludzkich i finansowych na pełnej realizacji obligatoryjnych planów poboru 
próbek, formułowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego („GIS”), które nie 
przewidywały badania pozostałości antybiotyków w produktach pochodzenia 
zwierzęcego.   

W latach 2015-2016 jedynym zadaniem realizowanym przez Stację w obszarze 
wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej – obok obligatoryjnych 
działań podejmowanych w ramach systemu RASFF2 – był nadzór nad poborem 
próbek mięsa przeznaczonych do badań monitoringowych w kierunku oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych3 i komensalnych4. Zadanie 

                                                      
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 Rapid Alert System for Food and Feed - Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych 
Produktach Żywnościowych i Paszach. 
3 Inaczej: odzwierzęcych.  
4 Organizmy, które korzystają z resztek (wydzielin i wydalin) innego organizmu, przetwarzając je na 
swoje potrzeby. W organizmie człowieka występują przede wszystkim na błonach śluzowych, skórze 

Ocena ogólna 
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to było każdorocznie zlecane Stacji przez GIS w formie aktualizacji do planów 
poboru próbek. W latach 2015-2016 w ramach ww. monitoringu zbadano łącznie 60 
próbek mięsa wołowego, wieprzowego oraz drobiu, z czego w dziesięciu 
przypadkach stwierdzono oporność bakterii na antybiotyki.  

Ilość próbek pobranych celem badania na oporność stanowiła jedynie 1,5% 
wszystkich próbek przebadanych w ramach realizacji planów pobierania próbek do 
badania żywności i 0,5% wszystkich próbek pobranych do badań przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną w województwie lubuskim. Stosownie do planu poboru próbek, 
Stacja sfinansowała koszty laboratoryjnej analizy próbek, które w latach 2015-2016 
wyniosły 7,4 tys. zł, co stanowiło jedynie 0,03% wydatków WSSE w tym okresie.  

Państwowa Inspekcja Sanitarna w województwie lubuskim prowadziła badania 
monitoringowe w kierunku oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stosując się 
do procedury przewidzianej w zaleceniach GIS oraz regulacjach ujętych w planach 
poboru próbek. W szczególności we właściwy sposób pobierano i przechowywano 
próbki oraz rzetelnie dokumentowano te czynności. WSSE, stosownie do 
wytycznych, kierowała wszystkie pobrane próbki do krajowego laboratorium 
referencyjnego, a następnie bez zbędnej zwłoki przekazywała wyniki badań 
podległym powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym („PSSE”). Treść 
sporządzanych przez WSSE zbiorczych sprawozdań z poboru próbek oraz wyników 
badań znajdowała potwierdzenie w dokumentacji źródłowej.  

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, WSSE w niewystarczającym stopniu 
koordynowała działania podejmowane przez podległe powiatowe stacje sanitarno-
epidemiologiczne w zakresie szybkiego i pełnego informowania podmiotów 
zainteresowanych o wynikach przedmiotowych badań. Nadzorowane PSSE 
przekazywały wyniki badań zainteresowanym podmiotom opieszale, lista adresatów 
informacji była niejednorodna, a zakres przekazywanych danych przeważnie był 
niepełny.   

WSSE posiadała informację o ilości podmiotów i obiektów ujętych w rejestrach 
prowadzonych przez poszczególnych powiatowych inspektorów sanitarnych wraz z 
podziałem na poszczególne ich kategorie. Rejestry te były na bieżąco 
aktualizowane, przy czym z uwagi na ilość ujmowanych w nich podmiotów 
sprawdzenie ich kompletności nie jest w pełni możliwe w ramach nadzoru 
sprawowanego przez WSSE.  

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zmniejszające się zatrudnienie w Oddziale 
Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków WSSE (kluczowym z punktu 
widzenia sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych oraz 
warunkami ich produkcji i dystrybucji) oraz niski poziom wynagrodzeń pracowników 
merytorycznych Stacji może zakłócić poprawną realizację zadań Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w województwie lubuskim.  

Stacja we właściwy sposób wywiązywała się z obowiązków nałożonych 
postanowieniami porozumienia o współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, w 
szczególności przekazując wymagane informacje, w tym listy podmiotów 
działających na rynku spożywczym oraz wyniki prowadzonych badań 
monitoringowych i urzędowej kontroli żywności, a także dokonując okresowej oceny 
prowadzonej współpracy.   

Stacja, podejmując działania w ramach systemu RASFF, postępowała stosownie do 
przyjętych schematów działania, realizowała swoje zadania niezwłocznie, we 

                                                                                                                                       
oraz nabłonku niektórych narządów wewnętrznych.  
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właściwy sposób koordynując czynności podejmowane przez PSSE, m.in. 
monitorując tempo i zakres wykonywanych przez nie zadań, a następnie informując 
GIS o wynikach przeprowadzonych postępowań wyjaśniających.   

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę wzmożenia nadzoru nad legalnością 
oraz warunkami prowadzenia sprzedaży artykułów pochodzenia zwierzęcego na 
targowiskach w województwie lubuskim przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  

Ponadto, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli WSSE powinna podjąć działania, 
których celem byłoby zaznajomienie mieszkańców województwa lubuskiego z 
aspektami zdrowotnymi stosowania antybiotyków w produktach pochodzenia 
zwierzęcego.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie WSSE do sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem 

antybiotyków w produkcji zwierzęcej 

1.1. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej5, zwanej dalej „ustawą o PIS”, zadania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej realizuje m.in. państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, będący 
organem rządowej administracji zespolonej w województwie.  

Zgodnie ze statutem WSSE6, obszarem jej działania jest województwo lubuskie. 
Działalnością Stacji kieruje LPWIS, będący jednocześnie dyrektorem WSSE.  

Według statutu do zadań Stacji należy m.in.: 

− prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, 
− kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i 

zdrowotne (w tym dotyczące warunków produkcji, transportu, przechowywania i 
sprzedaży żywności), 

− realizacja wymagań w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i innym 
chorobom powodowanym warunkami środowiska, 

− inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
działalności na rzecz kształtowania odpowiednich postaw i zachowań 
zdrowotnych, 

− wykonywanie badań laboratoryjnych oraz badań terenowo-laboratoryjnych. 

[dowód: akta kontroli str. 5-9, 38-45] 

1.2. Stosownie do regulaminu organizacyjnego7, w ramach struktury WSSE 
wyodrębniono dwa piony: ekonomiczno-administracyjny oraz merytoryczny. W skład 
pionu merytorycznego wchodzi m.in. Dział Nadzoru Sanitarnego, w ramach którego 
wyodrębniono Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków (zwany 
dalej „OBŻŻiK” lub „Oddział”). Do zadań Oddziału należy sprawowanie nadzoru 
m.in. nad jakością zdrowotną środków spożywczych, jakością żywienia ludzi oraz 
warunkami produkcji i dystrybucji środków spożywczych. Dodatkowo, OBŻŻiK 
opracowuje, wdraża i koordynuje realizację w województwie „Planu pobierania 
próbek i badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w PIS”, bierze 
udział w prowadzeniu RASFF, a także współpracuje z innymi organami urzędowej 
kontroli żywności, organami ścigania oraz innymi instytucjami w celu osiągania jak 
najwyższych efektów w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności.    

                                                      
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 1412, ze zm. 
6 Nadanego zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 21.09.2015 r. 
7 Zarządzenie nr 36 dyrektora Stacji z dnia 22.09.2016 r.   
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LPWIS w złożonych wyjaśnieniach podkreśliła, że zadania z zakresu ochrony 
zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu 
zapewnienia ochrony zdrowia publicznego realizuje Inspekcja Weterynaryjna. 
LPWIS wskazała, iż jedynym działaniem realizowanym przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną w województwie z tego obszaru zagadnień było uczestnictwo w 
monitoringu w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii 
zoonotycznych i komensalnych, zleconym do wykonania przez GIS w związku z 
corocznie realizowanymi planami pobierania próbek do badania żywności, w ramach 
urzędowej kontroli i monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u 
bakterii zoonotycznych i komensalnych.  

[dowód: akta kontroli str. 10-37, 343-353] 

Stacja nie była informowana, ani angażowana w prace nad krajowym planem 
działania dotyczącym zwalczania oporności na środki drobnoustrojowe, 
wynikającym z Konkluzji Rady w sprawie następnych kroków w dziedzinie 
zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno 
zdrowie” (2016/C 269/05)8. 

[dowód: akta kontroli str. 341-342] 

W OBŻŻiK w latach 2015-2016 zatrudnionych było od siedmiu do ośmiu osób, na 
następujących stanowiskach: młodszy asystent, asystent, starszy asystent, 
kierownik oddziału. Wszyscy ww. pracownicy byli upoważnieni do prowadzenia 
czynności kontrolnych.  

Według stanu na koniec maja 2017 r. obsada kadrowa w OBŻŻiK wyniosła pięć 
osób, przy czym ogłoszono nabór na wakujące stanowisko asystenta w tym 
oddziale. 

  [dowód: akta kontroli str. 90-92, 340] 

Stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-
epidemiologicznej9, na wszystkich ww. stanowiskach wymagane jest wykształcenie 
wyższe (młodszy asystent) lub wyższe drugiego stopnia (pozostali)10.  

Pracownicy zatrudnieni w OBŻŻiK posiadali wyżej wskazane kwalifikacje. 

  [dowód: akta kontroli str. 90-92] 

Zadania związane z koordynacją działań w ramach prowadzonego monitoringu w 
zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i 
komensalnych były realizowane przez jedną osobę (starszego asystenta w 
OBŻŻiK), przy czym – stosownie do wyjaśnień LPWIS – stanowiły one „bardzo 
znikomy ułamek procenta z zakresu obowiązków” tego pracownika. 

Wyżej wskazana osoba oraz kierownik Oddziału posiadali zatwierdzone przez 
dyrektora WSSE zakresy czynności („Karty stanowiska pracy”).  

  [dowód: akta kontroli str. 90-98, 343-353] 

                                                      
8 Stosownie do dokumentu pn. Konkluzje Rady w sprawie następnych kroków w dziedzinie 
zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie” 
(2016/C 269/05), do połowy 2017 r. kraje Unii Europejskiej oraz członkowie Światowej Organizacji 
Zdrowia muszą przygotować krajowe plany działania dotyczące zwalczania oporności na środki 
drobnoustrojowe. 
9 Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 283.  
10 O specjalizacji w dziedzinach medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań PIS.  
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Według stanu na koniec 2016 r. w WSSE zatrudnionych było 165 osób. Przeciętne 
wynagrodzenie11 w grupach zaszeregowania XVII (młodszy asystent), XVIII 
(asystent) i XIX (starszy asystent, kierownik sekcji) wyniosło odpowiednio: 2.516 zł, 
2.567 zł i 3.314 zł (wynagrodzenie brutto uwzględniające stałe składniki, tj. 
wynagrodzenie zasadnicze, wysługę lat, dodatek specjalny i funkcyjny; bez tzw. 
trzynastki).  

[dowód: akta kontroli str. 73-89] 

1.3. LPWIS, zapytana czy środki finansowe były wystarczające w stosunku do 
potrzeb, w szczególności w obszarze nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w 
produkcji zwierzęcej, zwróciła uwagę na zjawisko rosnącej liczby zadań w zakresie 
pobierania próbek, któremu nie towarzyszy wzrost środków finansowych 
pozostających w dyspozycji WSSE.  

W latach 2015-2016 Państwowa Inspekcja Sanitarna działająca w województwie 
lubuskim (WSSE oraz jedenaście PSSE), prowadząc działalność laboratoryjną12 w 
ramach sprawowanego nadzoru (zadania przewidziane w rocznym planie pracy oraz 
w związku ze zdarzeniami nieprzewidzianymi), pobrała 10.920 próbek, na podstawie 
których przeprowadzono 74.108 badań.   

Z kolei w ramach realizacji „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach 
urzędowej kontroli i monitorowania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (dalej jako 
„Plan pobierania próbek”), nadzór sanitarny nad bezpieczeństwem żywności 
(zadania realizowane przez OBŻŻiK), wraz z odpowiadającą mu częścią pionu 
laboratoryjnego (zadania realizowane przez Oddział Badania Żywności, Żywienia i 
Przedmiotów Użytku) w 2015 r. zbadał 1.814, zaś w 2016 r. 2.116 próbek. 

Ww. badania prowadzone były w odniesieniu do kilkudziesięciu parametrów (np. 
mikotoksyny, azotany, pozostałości pestycydów, skażenia promieniotwórcze, gluten, 
furan, GMO itd.) oraz w zakresie kilkudziesięciu grup produktów (np. mięso i jego 
podroby, drób i produkty drobiarskie, mleko i jego przetwory, ziarno zbóż i przetwory 
zbożowo-mączne, warzywa, owoce itd.). Przeważająca część tych badań miała 
charakter urzędowej kontroli żywności (66%), zaś pozostałe były prowadzone w 
formie monitoringu (34%).         

Jednym z parametrów badań, prowadzonych w ramach Planu pobierania próbek, 
była „oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i 
komensalnych”. W 2015 r. z ww. punktu widzenia zbadano 40 próbek mięsa 
wołowego i wieprzowego, zaś w 2016 r. 20 próbek mięsa drobiowego. Wszystkie te 
badania były prowadzone w formie monitoringu.   

Jak wynika z powyższego, liczba próbek pobranych celem badania na oporność w 
latach 2015-2016 stanowiła 1,5% wszystkich próbek przebadanych w ramach 
realizacji planów pobierania próbek do badania żywności i 0,5% wszystkich próbek 
pobranych do badań przez Państwową Inspekcję Sanitarną w województwie 
lubuskim.    

[dowód: akta kontroli str. 37, 54-72, 99-116, 343-353] 

1.4. Wszystkie wydatki WSSE ujmowane były w dziale 851 (Ochrona zdrowia), 
rozdziale 85132 (Inspekcja Sanitarna) klasyfikacji budżetowej i w 2015 r. wyniosły 
12.930,1 tys. zł. W 2016 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 10.107,3 tys. zł, tj. 
były o 21,8% niższe.  

                                                      
11 Dane za I półrocze 2016 r. 
12 Dotyczy wszystkich zadań PIS (badanie żywności i żywienia, mikrobiologia, parazytologia, badania 
środowiskowe i radiacyjne). 
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Z kolei wydatki całej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie (łącznie 
WSSE oraz jedenaście PSSE) w latach 2015-2016 wyniosły odpowiednio 33.271,7 
tys. zł i 30.758,2 tys. zł (tj. o 7,5% mniej niż w 2015 r.).   

Różnica w wykonaniu wydatków między 2015 r. a 2016 r. była spowodowana 
wysokim poziomem zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 r. (m.in. 
samochodów dla powiatowych stacji, sprzętu laboratoryjnego oraz aparatury 
przeznaczonej do badań parametrów chemicznych wody dla WSSE).  

LPWIS corocznie, w okresie do końca I kwartału roku następującego po roku 
budżetowym, przedkłada do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
(dalej jako „LUW”) dokument pn. Ocena realizacji budżetu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej województwa lubuskiego, w którym ujmowane są dane dotyczące 
poszczególnych pozycji wydatków, realizacji planu dochodów oraz wykonanych 
zadań.  

Stacja finansowała koszty laboratoryjnej analizy próbek dostarczonych do 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w 
Puławach w ramach badań monitoringowych oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych, które w latach 
2015-2016 wyniosły 7,4 tys. zł, co stanowiło 0,03% wydatków WSSE w tym okresie. 
Badania te, stosownie do wymogów wskazanych w art. 4 decyzji wykonawczej 
Komisji z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i 
komensalnych (decyzja nr 2013/652/UE), prowadzone były w krajowym laboratorium 
referencyjnym ds. oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, którym w Polsce 
dysponuje ww. instytut w Puławach.   

[dowód: akta kontroli str. 46-72, 195-199, 343-353]  

1.5. Państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni są organami właściwymi w sprawach 
rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania 
warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, 
które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych 
urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej (art. 61 pkt 2 ubżż13). 
Właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład 
działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny prowadzi rejestr ww. 
zakładów, podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
uaktualnia na bieżąco dane zawarte w rejestrze (art. 62 ust. 1 pkt 1 ubżż).  

Według stanu na koniec 2016 r. rejestry prowadzone przez państwowych 
powiatowych inspektorów sanitarnych obejmowały 12,3 tys. podmiotów/obiektów, 
zgrupowanych w kilkadziesiąt kategorii (np. wytwórnie lodów, automaty do lodów, 
piekarnie, browary i słodownie, zakłady garmażeryjne, wytwórnie suplementów 
diety, zakłady żywienia zbiorowego otwarte itd.)14, z czego najliczniejszą kategorię 
stanowiły sklepy spożywcze (4.151 podmiotów) oraz środki transportu (1.836 sztuk); 
w rejestrze wyróżniono również kategorię „kioski na targowiskach sprzedające 
mięso” (26 obiektów) oraz „kioski na targowiskach sprzedające inne środki 
spożywcze” (88 obiektów)15.   

WSSE posiada informacje o ilości podmiotów i obiektów ujętych w rejestrach 
prowadzonych przez poszczególnych powiatowych inspektorów sanitarnych wraz z 

                                                      
13 Ustawa z dnia 25 września 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 

149, ze zm.), dalej „ubżż”. 
14 Według sprawozdania MZ-48, przekazywanego do GIS. 
15 W 2016 r. w obiektach tych przeprowadzono odpowiednio 19 oraz 28 kontroli.   
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podziałem na poszczególne ich kategorie. Informacje te są przesyłane przez 
powiatowych inspektorów sanitarnych do WSSE co kwartał.     

[dowód: akta kontroli str. 117-122] 

W latach 2015-2016 LPWIS, na podstawie art. 104 ust. 1 ubżż, w związku z czynem 
wskazanym w art. 103 ust. 1 pkt 4 tej ustawy (prowadzenie działalności w zakresie 
produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów), 
w 22 przypadkach nałożył karę pieniężną na łączną kwotę 26,3 tys. zł.    

[dowód: akta kontroli str. 123] 

W latach 2015-2016 WSSE przeprowadziła kontrole kompleksowe w sześciu 
spośród jedenastu powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w 
województwie lubuskim. 

Tematyka zrealizowanych kontroli w podległych PSSE w ww. okresie nie zakładała 
objęcia sprawdzeniem kompletności oraz aktualności danych ujmowanych w 
rejestrach, o których mowa wyżej, przy czym w jednej ze skontrolowanych PSSE 
pracownicy WSSE zwrócili uwagę na „odbiegającą od innych powiatowych stacji 
strukturę nadzorowanych obiektów”, co „może wynikać z (…) niesystematycznego 
aktualizowania bazy” i w konsekwencji „zafałszowywać właściwą liczbę obiektów 
będących pod nadzorem”; w tym względzie WSSE sformułowała stosowne 
zalecenia pokontrolne.    

Kierownik OBŻŻiK, zapytana o przyczyny nieobejmowania przez WSSE 
sprawdzeniem kompletności oraz aktualności danych ujmowanych w rejestrach 
prowadzonych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, wyjaśniła, że z 
uwagi na ilość obiektów ujawnionych w rejestrach oraz rozległy obszar, na którym 
funkcjonują, wykonanie takiego zadania byłoby fizycznie niemożliwe.  

[dowód: akta kontroli str. 200-256, 354-356] 

Uwzględniając kontrole kompleksowe prowadzone w podległych PSSE w latach 
2013-1016 oraz kontrole kompleksowe zaplanowane na 2017 r., WSSE w tym 
okresie przeprowadziła lub planuje przeprowadzić kontrole w następujących 
stacjach powiatowych: Drezdenko (jedna kontrola), Gorzów Wlkp. (trzy kontrole), 
Krosno Odrzańskie (jedna kontrola), Międzyrzecz (jedna kontrola), Nowa Sól 
(żadnej kontroli), Słubice (dwie kontrole), Sulęcin (dwie kontrole), Świebodzin (dwie 
kontrole), Zielona Góra (trzy kontrole), Żagań (jedna kontrola), Żary (dwie kontrole). 

Jak wynika z powyższego, w latach 2013-2017 w jednej stacji nie przeprowadzono, 
ani nie planuje się przeprowadzenia choćby jednej kontroli kompleksowej (Nowa 
Sól)16, podczas gdy niektóre stacje w okresie 2013-2016 kompleksowo 
skontrolowano trzy albo dwa razy.      

LPWIS, odnosząc się do powyższego, zwróciła uwagę, że w ww. okresie w PSSE w 
Nowej Soli przeprowadzono szereg kontroli pozaplanowych, nie będących 
kontrolami kompleksowymi, z których większość nie ujawniła nieprawidłowości. 
LPWIS zadeklarowała ponadto, że działalność PSSE w Nowej Soli zostanie objęta 
kontrolą kompleksową w 2018 r. 

[dowód: akta kontroli str. 200-250, 257-260, 546-548] 

Z dniem 1.01.2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 
zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników17, 
sankcjonujące prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Zasady produkcji i 

                                                      
16 Terytorialna właściwość PSSE w Nowej Soli obejmuje dwa powiaty, tj. nowosolski i wschowski. 
17 Dz. U. poz. 1961.  
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zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego określone zostały w 
art. 44a ustawy o ubżż.   

Według stanu na dzień 17.05.2017 r., w całym województwie lubuskim, w rejestrach 
prowadzonych przez powiatowych inspektorów sanitarnych ujawniono cztery obiekty 
rolniczego handlu detalicznego (wszystkie znajdują się na terenie powiatu 
słubickiego).  

Kierownik OBZŻiK, zapytana ile według szacunków WSSE może być na terenie 
województwa lubuskiego obiektów rolniczego handlu detalicznego oraz jakie 
działania podjęto, by nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objąć wszystkie te 
obiekty, wyjaśniła: „Nie prowadziliśmy tego typu szacunków. W dniu 31 marca br. na 
spotkaniu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku poinformowałam 
przedstawicieli powiatowych zespołów doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli 
Lubuskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego (łącznie 22 osoby) m.in. o przepisach 
regulujących rolniczy handel detaliczny oraz o konieczności rejestrowania tej 
działalności. Stosowna informacja została opublikowana również na stronie 
internetowej WSSE. Ponadto w dniu 3.02.2017 udzieliłam wywiadu w TVP Gorzów 
nt. rolniczego handlu detalicznego.” 

[dowód: akta kontroli str. 261-268, 354-366] 

1.6. W dniu 8.06.2017 r. kontroler NIK, w obecności pracowników WSSE oraz PSSE 
w Gorzowie Wlkp., dokonał oględzin czynności nadzorczych wykonywanych przez 
kontrolerów PIS wobec podmiotów prowadzących sprzedaż produktów 
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego na targowisku miejskim w Gorzowie 
Wlkp.  

W toku wykonywanych czynności kontrolnych pracownicy PSSE posiadali i 
okazywali podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną legitymację służbową 
oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Z ustaleń kontrolnych sporządzono 
protokół z kontroli na obowiązującym wzorze.  

Kontrolą na targowisku objęto trzy podmioty: dwa sprzedające jaja oraz jeden – 
wędliny. Nieprawidłowości stwierdzono w działalności wszystkich trzech podmiotów, 
ustalając m.in., że jeden z nich prowadził sprzedaż bez decyzji zatwierdzającej 
sprzedaż obwoźną, targowiskową oraz prowadzoną ze straganu (posiadał jedynie 
decyzję uprawniającą do transportowania artykułów spożywczych), jeden podmiot 
nie posiadał instrukcji GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) oraz procedur opartych na 
zasadach systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 
Kontroli) oraz nie monitorował temperatury w urządzeniach chłodniczych, jeden z 
podmiotów nie posiadał dokumentów dotyczących pochodzenia wprowadzonych do 
obrotu jaj, które dodatkowo były nieoznakowane; w przypadku dwóch podmiotów 
stwierdzono prowadzenie sprzedaży z naruszeniem warunków sanitarno-
higienicznych.  

Ponadto, podczas kontroli prowadzonej na targowisku ustalono, że na jego terenie 
prowadzona była sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach 
działalności MOL (sprzedaż marginalna, lokalna, ograniczona) i sprzedaż 
bezpośrednia, podlegająca nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej (łącznie trzy 
podmioty: kiosk oraz samochód z mięsem i wędlinami własnej produkcji, sprzedaż 
ze stolika mleka, masła, jajek, twarogu koziego, tuszek kurzych rosołowych). Jak 
wynika z przedłożonej dokumentacji, informacje o ww. trzech obiektach i 
zaobserwowanych uchybieniach zostaną przekazane przez PSSE w Gorzowie 
Wlkp. do właściwych terenowo powiatowych lekarzy weterynarii.  

[dowód: akta kontroli str. 549-550] 
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1.7. W latach 2015-2016 oraz w I kwartale 2017 r. organy zewnętrzne nie prowadziły 
w WSSE kontroli, których przedmiotem byłby nadzór nad wykorzystaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej; w tym okresie nie wpłynęły do WSSE skargi 
czy wnioski, które miałyby związek z ww. zagadnieniem.  

[dowód: akta kontroli str. 531-532] 

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

Z uwagi na skalę i zakres nieprawidłowości (uchybień) stwierdzonych podczas 
kontroli przeprowadzonej na targowisku miejskim w Gorzowie Wlkp., Najwyższa 
Izba Kontroli dostrzega potrzebę wzmożenia nadzoru nad legalnością oraz 
warunkami prowadzenia sprzedaży artykułów pochodzenia zwierzęcego na 
targowiskach w województwie lubuskim przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  
 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, ograniczone środki finansowe oraz 
zmniejszające się zatrudnienie w kluczowym z punktu widzenia sprawowania 
nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych oraz warunkami ich 
produkcji i dystrybucji Oddziale Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków 
WSSE oraz niski poziom wynagrodzeń pracowników merytorycznych Stacji może 
zakłócić poprawną realizację zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 
województwie lubuskim. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż pomimo niskich 
wynagrodzeń każdy z pracowników ww. oddziału posiadał wymagane prawem 
kwalifikacje.    

WSSE posiadała informacje o ilości podmiotów i obiektów ujętych w rejestrach 
prowadzonych przez poszczególnych powiatowych inspektorów sanitarnych wraz z 
podziałem na poszczególne ich kategorie. Rejestry te były na bieżąco 
aktualizowane, przy czym z uwagi na ilość ujmowanych w nich podmiotów (ponad 
12 tys. w województwie lubuskim) sprawdzenie ich kompletności nie jest w pełni 
możliwe w ramach nadzoru sprawowanego przez WSSE.  

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę wzmożenia nadzoru nad legalnością 
oraz warunkami prowadzenia sprzedaży artykułów pochodzenia zwierzęcego na 
targowiskach w województwie lubuskim przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

2. Sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej 

2.1. Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 3a ustawy o PIS, do zakresu działania 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy 
kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i 
zdrowotne m.in. dotyczące warunków produkcji, transportu, przechowywania i 
sprzedaży żywności oraz nadzoru nad jakością zdrowotną żywności. W zakresie 
uwzględniającym problematykę wykorzystania antybiotyków w procesie produkcji 
mięsa i innych artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, działania te były 
realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w województwie lubuskim 
poprzez pobieranie do badań w kierunku oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe próbek mięsa wołowego, wieprzowego oraz drobiu.  

Procedura prowadzenia ww. badań monitoringowych opisana była w planach 
poboru próbek, formułowanych oddzielnie dla 2015 i 2016 r. 

W WSSE nie sporządzano analiz, które poruszałyby problematykę wykorzystywania 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej.  

[dowód: akta kontroli str. 343-353, 531-532] 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  

faktycznego 

Uwaga dotycząca 

badanej działalności 
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LPWIS zapytana czy WSSE identyfikowała problematykę występowania 
antybiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz skalę i zakres tego 
zjawiska, czy prowadzono w tym względzie analizy ryzyka oraz czy opracowano 
plan działania mający na celu ograniczenie tego zjawiska oraz dlaczego nie 
uwzględniono tej problematyki w kontrolach własnych, wyjaśniła: „Naszym 
priorytetem jest pełna realizacja corocznego planu poboru próbek formułowanego 
przez GIS. Środki finansowe jakimi dysponuje WSSE nie pozwalają na wykonanie 
innych kosztochłonnych badań. Plany poboru próbek przewidują badania z punktu 
widzenia co najmniej 27 kierunków badań, jak np. pozostałości pestycydów, 
azotany, mikotoksyny, GMO, WWA, furany, dioksyny itd. Gdyby WSSE z własnej 
inicjatywy chciała prowadzić lub zlecać badania w innych kierunkach lub na większą 
skalę niż to jest zapisane w planach poboru próbek, nie mogłaby – z uwagi na 
szczupłość środków finansowych – zrealizować obligatoryjnych działań zapisanych 
w planach poboru próbek. LPWIS stoi przed dylematem, jak zrealizować w pełni 
plan poboru próbek zadany na konkretny rok mając tak ograniczone środki 
finansowe do dyspozycji , nie zaś jakie dodatkowe działania w zakresie badania 
środków spożywczych podjąć. Badania te implikowałyby szereg dodatkowych 
wydatków, jak konieczność poniesienia kosztów poboru próbek, ich dostarczenia do 
laboratoriów referencyjnych, a przede wszystkim koszty samych badań 
laboratoryjnych. Z powyższych względów nie prowadzono w WSSE prac 
analitycznych, opisujących skalę, zakres i znaczenie zjawiska występowania 
antybiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego.”   

[dowód: akta kontroli str. 551-553] 

2.2. Zatwierdzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej jako „GIS”) plany 
poboru próbek (lub ich uzupełnienia) przewidywały, że w województwie lubuskim, z 
punktu widzenia „oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii 
zoonotycznych i komensalnych”, w ramach monitoringu zbadanych zostanie:  

 w 2015 r. – po 20 próbek mięsa surowego wołowego i wieprzowego (w całym 
kraju – 640 próbek), 

 w 2016 r. – 20 próbek mięsa surowego brojlerów (w całym kraju – 320 
próbek).18 

Przedmiotowy monitoring był prowadzony na podstawie decyzji wykonawczej 
Komisji z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i 
komensalnych (decyzja nr 2013/652/UE).  

W oparciu o plany poboru próbek sformułowane przez GIS, LPWIS tworzył i 
przekazywał do podległych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych 
plany pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i 
monitoringu dla województwa lubuskiego (zwane dalej „wojewódzkimi planami 
pobierania próbek”).  

Stosownie do wojewódzkich planów pobierania próbek: 

 w 2015 r. pobór próbek został zrealizowany przez osiem PSSE: Gorzów Wlkp., 
Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Świebodzin, Zielona Góra, Żagań, 
Żary (w każdym PSSE po 5 sztuk próbek);  

 w 2016 r. pobór próbek został zrealizowany przez cztery PSSE: Gorzów Wlkp., 
Międzyrzecz, Świebodzin, Zielona Góra (w każdym PSSE po 5 sztuk próbek).  

[dowód: akta kontroli str. 125-194] 

                                                      
18 W 2017 r. zakłada się zbadanie po 20 próbek mięsa surowego wołowego i wieprzowego (w całym 
kraju – 640 próbek). 
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2.3. GIS wskazał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych jako 
odpowiedzialnych za właściwy nadzór nad realizacją monitoringu. W planach poboru 
próbek oraz w odrębnych pismach GIS informował państwowych wojewódzkich 
inspektorów sanitarnych o regułach, jakie powinny być przestrzegane przy poborze 
próbek do badania. Informacje te LPWIS następnie przekazywał do poszczególnych 
PSSE:  

 badania laboratoryjne muszą być wykonywane w krajowym laboratorium 
referencyjnym, tj. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach; 

 koszty badań prowadzonych w Puławach mają być pokrywane przez 
państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych; 

 próbki powinny być pobierane losowo, a masa każdej z nich powinna wynosić 
200-250 gramów; próbkę może stanowić jedynie mięso surowe (nie z porcji 
konfekcjonowanych w opakowaniach); 

 badania laboratoryjne powinny być wykonane w terminie przydatności produktu 
do spożycia; 

 próbki pobierane w danym półroczu powinny pochodzić co najmniej z pięciu 
sklepów; 

 każda pobrana pojedyncza próbka powinna być indywidualnie zapakowana w 
plastikowy woreczek i do czasu wysyłki do laboratorium powinna być 
przechowywana w temperaturze 1-8 st. C; 

 próbki powinny dotrzeć do laboratorium nie później niż w ciągu 36 godzin od 
pobrania („w związku z koniecznością sprawnego przeprowadzenia 
kilkuetapowej procedury izolacji i identyfikacji badanych szczepów E. coli, próbki 
należy pobierać i wysyłać do laboratorium na początku tygodnia, tak aby dotarły 
do PIWet-PIB do środy włącznie”19).      

[dowód: akta kontroli str. 131-137, 143-146, 162-165, 181-185] 

2.4. Wyniki badań monitoringowych w województwie lubuskim, prowadzonych w 
zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i 
komensalnych20, były następujące: 

 w 2015 r., spośród 20 próbek mięsa wołowego oraz 20 próbek mięsa 
wieprzowego, oporność stwierdzono w przypadku pięciu próbek (12,5%), z tego 
trzech próbek mięsa wołowego21 (15%) oraz dwóch próbek mięsa 
wieprzowego22 (10%);  

 w 2016 r., spośród 20 próbek mięsa drobiowego, oporność stwierdzono w 
przypadku pięciu próbek23 (25%). 

[dowód: akta kontroli str. 124, 135, 163] 

2.5. Dziesięć spraw, w których stwierdzono oporność, objęto szczegółową analizą z 
punktu widzenia poprawności poboru próbek, prawidłowości ich przekazania do 

                                                      
19 Fragment instrukcji GIS 
20 Monitoring oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe obejmował badania bakterii Escherichia 
Coli wytwarzających ESBL, AmpC lub karbapenemazy wyizolowane z próbek mięsa na etapie 
sprzedaży detalicznej.  
21 Dwie próbki dotyczyły pobrania dokonanego przez PSSE w Krośnie Odrzańskim i jedna przez 
PSSE w Żaganiu i odnosiły się do producentów z siedzibami w województwach wielkopolskim i 
śląskim.  
22 Próbki dotyczyły pobrania dokonanego przez PSSE w Żaganiu i odnosiły się do producenta z 
siedzibą w województwie lubuskim.  
23 Próbki dotyczyły pobrania dokonanego przez PSSE w Międzyrzeczu (dwie), Gorzowie Wlkp. (dwie) 
oraz Zielonej Górze (jedna) i odnosiły się do producentów z siedzibami w województwach 
wielkopolskim (trzy), zachodniopomorskim (jedna) i lubuskim (jedna). 
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badań laboratoryjnych, a następnie informowania podmiotów zainteresowanych o 
wynikach badań laboratoryjnych. Przedmiotowa analiza wykazała m.in., że:     

 wszystkie badania laboratoryjne były wykonywane w krajowym laboratorium 
referencyjnym (PIWet-PIB), a ich koszty zostały sfinansowane przez WSSE;  

 próbki stanowiło mięso surowe, zostały losowo wybrane, a następnie we 
właściwy sposób przechowywane (w tym względzie umieszczono stosowne 
zapisy w protokołach pobrania próbek, sporządzonych przez pracowników 
poszczególnych PSSE);  

 wszystkie próbki zostały dostarczone do PIWet-PIB przed upływem ich terminu 
przydatności do spożycia.   

[dowód: akta kontroli str. 124, 195-199, 269-339] 

Stosownie do wytycznych dotyczących zasad pobierania próbek, powinny być one 
dostarczone do laboratorium „nie później niż w ciągu 36 godzin od pobrania”. Czas 
pobrania próbek był każdorazowo odnotowywany w protokołach pobrania próbek. Z 
kolei data przyjęcia próbki do badania była umieszczana w sporządzanych przez 
PIWet-PIB sprawozdaniach z badań. Porównanie tych dat we wszystkich objętych 
analizą przypadkach wskazuje, że próbki były dostarczane do laboratorium na drugi 
dzień, tj. po upływie ok. 48 godzin. Należy zaznaczyć, że wszystkie sprawozdania z 
badań, sporządzone przez PIWet-PIB, w rubryce pn. „Stan próbki / Condition of the 
sample” zawierały adnotację „próbka przydatna do badań”. 

Kierownik OBŻŻiK w powyższej sprawie wyjaśniła: „Próbki były pobierane przez 
pracowników wyznaczonych do tego zadania w poszczególnych PSSE. Według 
mojej wiedzy następnego dnia były one dostarczane do siedziby Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze (ul. Browarna), skąd tego samego dnia w 
samochodzie należącym do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii były 
przewożone w termotorbach do Puław. Przekazując próbki pracownikom Inspekcji 
Weterynaryjnej pracownicy PSSE nie żądali potwierdzeń na tę okoliczność. Według 
mojej wiedzy próbki były dostarczane do Puław następnego dnia po ich pobraniu. 
Możliwe, że z uwagi na późną porę dnia (po godzinie 15), przyjęcie próbek było 
zaliczane dopiero dnia następnego. W tej sprawie w dniu dzisiejszym, tj. 5.06 br., 
przeprowadziłam rozmowę telefoniczną z pracownikiem PIWet-PIB, dr. Bernardem 
Wasińskim, który poinformował mnie, że próbki dostarczane po godz. 15 są 
rejestrowane dnia następnego. Przy przewożeniu próbek współpracowaliśmy z 
Inspekcją Weterynaryjną by ograniczyć koszty transportu. Nasz samochód służący 
do przewozu próbek w tym czasie – dzięki takiemu rozwiązaniu – mógł realizować 
inne zadania. Kwestia odbioru naszych próbek przez IW i zasad ich przekazania do 
Puław nie była regulowana żadnym porozumieniem czy umową zawartą przez 
WSSE z IW.”  

Analiza poleceń wyjazdów służbowych wystawionych przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze oraz kart drogowych 
pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Zielonej 
Górze, przewożących przedmiotowe próbki, wykazała, że we wszystkich dziesięciu 
sprawach dotarły one do Puław w czasie nie dłuższym niż 34 godziny od ich 
pobrania (tj. w godzinach 19-20 dnia następnego po dniu, w którym próbki zostały 
pobrane przez pracowników PSSE).    

Próbki były dostarczane do PIWet-PIB wraz z protokołami pobrania próbek. Ostatnia 
strona tych protokołów stanowiła „Potwierdzenie przekazania próbki do 
laboratorium”, w którym ujęto m.in. rubrykę „Data i godzina przekazania próbki”. W 
dokumentacji WSSE brak tych potwierdzeń. Kierownik OBŻŻiK oświadczyła, że 
„…potwierdzone protokoły pobrania próbek z PIWet-PIB wracają już do właściwego 
PPIS (najczęściej z termotorbą, w której zapakowane były próbki)”. Kierownik 
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OBŻŻiK do oświadczenia załączyła uzyskane z niektórych PSSE przykładowe 
protokoły pobrania próbek, z uwidocznioną na nich – odnotowaną przez PIWet-PIB 
– datą wpływu, którą zawsze jest nie najbliższy dzień następujący po dniu poboru 
próbek, tylko dzień kolejny.   

 [dowód: akta kontroli str. 269-337, 354-356, 376-412, 533-545] 

Odnośnie czasu przekazywania informacji o wynikach badań ustalono, iż PIWet-PIB 
sporządzało sprawozdanie z badania próbki po upływie ok. 2-3 tygodni od 
dostarczenia próbek do laboratorium, a następnie po upływie 4-13 dni przekazywało 
przedmiotowe sprawozdanie do WSSE. Z kolei WSSE informowała o wynikach 
badań podległe PSSE (których pracownicy pobierali próbki) w czasie od jednego do 
trzech dni.    

[dowód: akta kontroli str. 269-337] 

Poszczególne PSSE informowały o wynikach badań powiatowych lekarzy 
weterynarii, ewentualnie producentów (wytwórców próbek badanego mięsa), po 
upływie 2-4 tygodni, a w jednym przypadku nawet po upływie ponad 6 tygodni.  

Brak było jednolitej praktyki odnośnie doboru adresatów informacji o wynikach 
przeprowadzonych badań. Na dziesięć poddanych analizie spraw: 

 w ośmiu przypadkach PSSE przekazało sprawozdanie z badań powiatowym 
lekarzom weterynarii właściwym ze względu na miejsce siedziby producenta 
badanego mięsa, zaś w pozostałych dwóch przypadkach sprawozdania te 
zostały przekazane powiatowym lekarzom weterynarii właściwym dla siedziby 
PSSE pobierającej próbkę, a nie dla siedziby producenta mięsa; 

 w dwóch przypadkach, sprawozdanie z badań zostało przekazane – obok 
powiatowych lekarzy weterynarii – również producentom mięsa, od których 
pochodziły przebadane próbki; 

 w jednym przypadku, sprawozdanie przekazano – obok powiatowych lekarzy 
weterynarii – dystrybutorowi badanego mięsa; 

 w jednym przypadku sprawozdanie dodatkowo przekazano do wojewódzkiego 
inspektoratu weterynarii, któremu podlegał powiatowy lekarz weterynarii, 
właściwy miejscowo dla siedziby producenta badanego mięsa.    

Również niejednolity był zakres przekazywanych informacji przez PSSE. We 
wszystkich przeanalizowanych dziesięciu sprawach PSSE przekazały powiatowym 
lekarzom weterynarii sprawozdanie z badań sporządzone przez PIWet-PIB; 
sprawozdania te nie zawierały wskazania producenta mięsa, od którego pochodziła 
badana próbka, ani jego sprzedawcy. Dodatkowe informacje, niezawarte w 
sprawozdaniach, PSSE ujmowały w pismach przewodnich kierowanych do 
powiatowych lekarzy weterynarii, przy czym: 

 w trzech zawarto dane identyfikujące sprzedawcę, producenta oraz numer 
dokumentu dostawy / numer serii produktu; 

 w pięciu zawarto dane dotyczące sprzedawcy i producenta, bez danych 
pozwalających na identyfikację partii produktów, z których pochodziła próbka; 

 w dwóch dane dotyczące jedynie sprzedawcy, co w jednym przypadku – na 
prośbę właściwego powiatowego lekarza weterynarii, będącego adresatem 
informacji – zostało uzupełnione o dodatkowe informacje dotyczące producenta 
oraz identyfikujące partię produktów, z którego pochodziła badana próbka.  

Kierownik OBŻŻiK, zapytana dlaczego WSSE nie opracowało instrukcji czy 
pisemnych zaleceń kierowanych do podległych PSSE określających czas, w jakim 
powinny być przekazywane wyniki badań, wskazane kategorie adresatów oraz 
zakres udzielanych informacji, wyjaśniła: „We wrześniu zeszłego roku zostało 
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przeprowadzone przez pracowników WSSE szkolenie dla kierowników i 
pracowników wszystkich PSSE pionu żywności i żywienia z zakresu 
podejmowanych działań w przypadku stwierdzenia kwestionowanego środka 
spożywczego. Było to kolejne szkolenie w tym zakresie. Omawiano zagadnienia 
właściwego postępowania w przypadku wykrycia kwestionowanej próbki. Ponadto, 
zagadnienia te są przedmiotem kontroli kompleksowych prowadzonych w 
poszczególnych PSSE.”  

Szkolenie, o którym mowa wyżej dotyczyło funkcjonowania systemu RASFF (tytuł 
szkolenia: „RASFF – powiadamianie, ustalanie list dystrybucyjnych, informacje z 
podjętych działań”), nie zaś zasad przepływu informacji w ramach 
przeprowadzonego monitoringu oporności.   

 [akta kontroli str. 271-337, 354-356, 367-375] 

2.6. W latach 2015-2016 z łącznej liczby 10.549 zaplanowanych kontroli 
urzędowych w nadzorowanych zakładach, Państwowa Inspekcja Sanitarna w 
województwie lubuskim przeprowadziła 7.689 kontroli. Przyczyną niepełnej realizacji 
planu kontroli była przede wszystkim konieczność zrealizowania licznych kontroli 
nieplanowanych (interwencyjnych, akcyjnych, sprawdzających), których w ww. 
okresie przeprowadzono 7.073. Łączna liczba przeprowadzonych kontroli w 
nadzorowanych zakładach w latach 2015-2016 to 14.762 kontrole. Kontrole te nie 
odnosiły się do problematyki wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.  

[akta kontroli str. 200-250] 

2.7. W latach 2015-2016 WSSE24 podejmowała liczne działania mające na celu 
informowanie społeczeństwa o zasadach racjonalnego żywienia, kryteriach 
właściwego wyboru żywności oraz czynnikach szkodliwych dla zdrowia, m.in. w 
obszarze takich zagrożeń jak nadwaga i otyłość, cukrzyca, uzależnienie od 
dopalaczy, nałogów tytoniowego i alkoholowego. Szereg przedsięwzięć miało na 
celu propagowanie aktywności fizycznej oraz szerzenie wiedzy na temat zasad 
właściwego odżywiania i ich roli w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych i profilaktyce 
nowotworowej.  

WSSE nie podejmowała działań, których celem byłoby zaznajamianie 
społeczeństwa ze szkodliwością występowania antybiotyków w produktach 
pochodzenia zwierzęcego.  

[akta kontroli str. 54-72, 343-353] 

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

1. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, WSSE oraz podległe jej PSSE, powinny – w 
miarę posiadanych kompetencji oraz możliwości kadrowych i finansowych – podjąć 
działania w celu zidentyfikowania problemu i zagrożeń związanych ze stosowaniem 
antybiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego. Dotychczasowy brak wiedzy 
o skali i zakresie tego zjawiska może bowiem nie sprzyjać prowadzeniu skutecznych 
działań na rzecz prawidłowego wykorzystywania antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej oraz eliminowania zagrożeń związanych z ich stosowaniem. 

                                                      
24 Stosownie do art. 6 ustawy o PIS, organy Inspekcji Sanitarnej są zobligowane do inicjowania i 
wytyczania kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia i racjonalnego żywienia, udzielania porad i informacji w zakresie 
zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk m.in. chemicznych i 
biologicznych dla zdrowia ludzi. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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2. Uwaga Najwyższej Izby Kontroli dotyczy braku należytej koordynacji działań 
podejmowanych przez podległe powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne w 
zakresie szybkiego i pełnego informowania podmiotów zainteresowanych o 
wynikach przedmiotowych badań. Nadzorowane PSSE informowały lekarzy 
weterynarii i inne podmioty o wynikach badań opieszale, nawet po upływie sześciu 
tygodni, stosując niejednolity dobór adresatów oraz zakres przekazywanych 
informacji. Stacja, mając powyższe na względzie, powinna opracować instrukcję 
bądź zalecenia obligujące nadzorowane stacje powiatowe do przekazywania 
wyników badań monitoringowych w ściśle określonych terminach, do precyzyjnie 
wskazanej listy adresatów, przy wykorzystaniu wszystkich niezbędnych danych 
(przede wszystkim wskazanie producenta oraz partii produktu).  

3. WSSE powinna podjąć działania skutecznie egzekwujące od podległych PSSE, 
innych podmiotów dostarczających próbki oraz współpracującego laboratorium 
potwierdzania dnia i godziny dostarczenia próbek, tak by możliwa była weryfikacja 
terminowości podejmowanych działań.     

4. Mając na względzie, że wykorzystywanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej 
stanowi istotny czynnik szkodliwy dla zdrowia, Stacja powinna zaplanować i 
zrealizować działania, których celem byłoby zaznajomienie mieszkańców 
województwa lubuskiego, zarówno konsumentów jak i producentów żywności, z 
aspektami zdrowotnymi stosowania antybiotyków w produktach pochodzenia 
zwierzęcego.  

W kontrolowanym okresie Stacja nie podejmowała działań w zakresie identyfikacji 
problemu i zagrożone związanych z wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej, a także zmierzających do określenia skali i zakresu tego zjawiska. Nie 
prowadzono w tym obszarze oceny ryzyka, ani nie uwzględniono problematyki 
obecności antybiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego w kontrolach 
własnych. Brak inicjatywy w tym zakresie wynikał w szczególności z ograniczonych 
środków finansowych pozostających w dyspozycji WSSE oraz konieczności 
skoncentrowania zasobów ludzkich i finansowych na pełnej realizacji innych 
obowiązków  oraz zadań formułowanych przez GIS, które nie przewidywały działań 
w tym zakresie. 

Działania Stacji w obszarze dotyczącym kontrolowanej problematyki ograniczały się 
do prowadzenia badań monitoringowych w kierunku oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Stosując się do procedury przewidzianej w zaleceniach 
GIS oraz regulacjach ujętych w planach poboru próbek, w szczególności we 
właściwy sposób pobierano i przechowywano próbki oraz rzetelnie dokumentowano 
te czynności. WSSE, stosownie do wytycznych, kierowała wszystkie pobrane próbki 
do krajowego laboratorium referencyjnego, a następnie bez zbędnej zwłoki 
przekazywała wyniki badań podległym PSSE. Treść sporządzanych przez WSSE 
zbiorczych sprawozdań z poboru próbek oraz wyników badań znajdowała 
potwierdzenie w dokumentacji źródłowej.  

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, WSSE w niewystarczającym stopniu 
koordynowała działania podejmowane przez podległe PSSE w zakresie szybkiego i 
pełnego informowania podmiotów zainteresowanych o wynikach przedmiotowych 
badań. Nadzorowane PSSE przekazywały wyniki badań zainteresowanym 
podmiotom opieszale, lista adresatów informacji była niejednorodna, a zakres 
przekazywanych danych przeważnie był niepełny.   

Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę podjęcia przez Stację działań, 
których celem byłoby zaznajomienie mieszkańców województwa lubuskiego z 
aspektami zdrowotnymi stosowania antybiotyków w produktach pochodzenia 

Ocena cząstkowa 
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zwierzęcego oraz objęcie niektórych pracowników WSSE szkoleniami dotyczącymi 
problematyki wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

3. Współpraca WSSE z innymi organami i podmiotami  

3.1. W latach 2015-2016 WSSE, jako podmiot odpowiedzialny za zbieranie i 
przekazywanie informacji w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o 
Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF25, otrzymała z Krajowego Punktu 
Kontaktowego przy Głównym Inspektorze Sanitarnym oraz od państwowych 
wojewódzkich inspektorów sanitarnych łącznie 130 powiadomień26, w tym dwa 
dotyczące produktów o niewłaściwej jakości zdrowotnej, z uwagi na stwierdzenie w 
nich pozostałości antybiotyków: 

 powiadomienie alarmowe27 z 2.08.2016 r. – wykrycie doksycykliny w mięsie 
wieprzowym i nerkach (mięso pochodzące od polskiego producenta), 

 powiadomienie alarmowe z 2.12.2016 r. – przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu sulfadiazyny w półtuszach mięsa wieprzowego (mięso pochodzące od 
belgijskiego producenta).  

Dokumentacja obejmująca ww. sprawy zawierała powiadomienia alarmowe oraz 
komplet dokumentów towarzyszących, w tym m.in. listę odbiorców kwestionowanych 
produktów, korespondencję pomiędzy WSSE a właściwymi miejscowo PSSE.   

Jak wynika z analizy ww. dokumentacji, WSSE we właściwy sposób koordynowała 
działania poszczególnych PSSE, m.in. monitorując tempo i zakres podejmowanych 
przez nie działań, a następnie informowała GIS o wynikach przeprowadzonych 
postępowań wyjaśniających; wszystkie działania były podejmowane bez zbędnej 
zwłoki, a ich zasięg obejmował pełny obieg produktu, aż do końcowego odbiorcy.  

W powyższych przypadkach, z uwagi na krótki termin do spożycia surowego mięsa, 
w chwili podjęcia działań przez PSSE, kwestionowanych produktów nie było już na 
rynku (produkty te zostały w głównej mierze sprzedane klientom indywidualnym oraz 
posłużyły przygotowaniu posiłków dla klientów zakładów żywienia zbiorowego).  

W dyspozycji WSSE pozostawały aktualne procedury funkcjonowania systemu 
RASFF, które określały kryteria zgłaszania produktów niebezpiecznych, rodzaje 
powiadomień oraz zasady przesyłania informacji; WSSE procedury te niezwłocznie 
przekazała do wszystkich podległych PSSE.  

[dowód: akta kontroli str. 413-498] 

3.2. Zgodnie z wymogiem sformułowanym w §9 ust. 1 Porozumienia ramowego o 
współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów 
Inspekcji Weterynaryjnej, zawartego dnia 21.09.2007 r. pomiędzy Głównym 
Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii, w dniu 23.01.2008 r. 
LPWIS zawarł z Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii porozumienie 
regulujące warunki i sposób współdziałania w zakresie sprawowanego nadzoru oraz 
wymiany informacji.  

                                                      
25 Do podstawowych aktów prawnych umożliwiających funkcjonowanie systemu RASFF należą: 
rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz 
rozporządzenie Komisji nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla 
systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia 
zwierząt.  
26 W tym samym czasie WSSE przekazała do Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF dziewięć 
powiadomień, z których żadne nie dotyczyło pozostałości antybiotyków w artykułach spożywczych.  
27 Rodzaj powiadomienia, które jest przesyłane w momencie, gdy żywność lub pasze stanowiące 
poważne zagrożenie znajdują się na rynku i niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań.    

Opis stanu  

faktycznego 
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Stosownie do zapisów ww. porozumień współpraca pomiędzy LPWIS a Lubuskim 
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii przybierała następujące formy: 

 corocznie sporządzano w WSSE i przekazywano do IW oceny współpracy 
organów PIS oraz IW na terenie województwa lubuskiego; 

 wzajemne przekazywano listy podmiotów działających na rynku spożywczym, 
co następowało dwa razy do roku. Listy te obejmowały zakłady: 
− produkujące lub przechowujące środki spożywcze wspólnie nadzorowane 

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

produktów pochodzenia zwierzęcego „na odległość” (sprzedaż wysyłkowa), 
− produkujące lub przechowujące środki spożywcze, które produkują lub 

wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe dla zwierząt; 
 uzgadniano informacje przesyłane do systemu RASFF w zakresie środków 

spożywczych pochodzenia zwierzęcego; 
 przekazywano wyniki prowadzonych badań monitoringowych lub urzędowej 

kontroli żywności, które mogły być wykorzystane w działalności współpracującej 
instytucji;    

 podejmowano wspólne czynności nadzorcze (na szczeblu powiatów, PIS – 
stosownie do ww. porozumienia – sprawowała nadzór nad obiektami, w których 
dokonuje się siekania, dzielenia, porcjowania i mielenia mięsa na życzenie 
konsumenta; w przypadku stwierdzenia sprzedaży bezpośredniej, lokalnej i 
ograniczonej, PSSE informowały organy IW o wynikach swoich kontroli).     

Innymi formami współpracy pomiędzy organami PIS oraz IW były wspólne 
szkolenia, narady, prowadzenie wspólnych kontroli w zakresie sprzedaży mięsa na 
targowiskach, informowanie o wynikach kontroli przestrzegania zakazu sprzedaży 
na targowiskach drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj 
konsumpcyjnych, w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.     

Organy PIS działające w województwie lubuskim nie przeprowadzały wspólnych 
kontroli z innymi organami/instytucjami w zakresie wykorzystania antybiotyków w 
produkcji zwierzęcej.  

W okresie objętym kontrolą LPWIS – poza organami Inspekcji Weterynaryjnej – nie 
współpracował z innymi instytucjami czy podmiotami (np. organizacjami 
pozarządowymi, organizacjami producentów/hodowców, organami samorządu 
terytorialnego, Inspekcją Handlową, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) na rzecz prawidłowego wykorzystywania 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej.  

[dowód: akta kontroli str. 343-353, 499-532] 

3.3. LPWIS, zapytana o trudności i ograniczenia w realizacji zadań dotyczących 
zapewnienia prawidłowego wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, w 
szczególności związane z obowiązującym prawem i rozwiązaniami organizacyjnymi, 
wyjaśniła: „Państwowa Inspekcja Sanitarna nie ma wpływu na realizację zadań 
dotyczących zapewnienia prawidłowego wykorzystania antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej. PIS otrzymuje zadania, wytyczne do działania od Głównego Inspektora 
Sanitarnego, a środki finansowe od Wojewody, w ten sposób żaden z organów nie 
ma do końca świadomości zwiększających się kosztów. (…) Znaczne ilości środków 
finansowych są przeznaczane na kontrole obiektów, dla których powiat jest organem 
założycielskim lub organem prowadzącym lub w których powiat jest organem 
dominującym, w związku z czym nadzór prowadzony jest przez LPWIS. LPWIS 
nadzoruje jako organ I instancji 101 obiektów żywnościowo-żywieniowych, m.in. 8 
szpitali, 22 domy pomocy społecznej, 7 stołówek szkolnych i 16 stołówek w 
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internatach i bursach, podczas gdy niektórzy z PPIS (Słubice) nie nadzorują 
żadnego ze szpitali. Sytuacja taka powoduje, iż znaczna część sił i środków jest 
wykorzystywana na nadzór w I instancji, który powinien pozostawać w kompetencji 
PPIS.”  

[dowód: akta kontroli str. 343-353] 

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

Współpraca Stacji z innymi organami lub podmiotami na rzecz prawidłowego 
wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej oraz eliminowania zagrożeń 
związanych z ich stosowaniem ograniczała się do realizacji porozumienia o 
współpracy z Inspekcję Weterynaryjną, działań w ramach systemu RASFF oraz 
niektórych czynności realizowanych w toku badań monitoringowych w kierunku 
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i 
komensalnych. 

We właściwy sposób LPWIS wywiązywał się z obowiązków nałożonych 
postanowieniami porozumienia o współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, w 
szczególności przekazując wymagane informacje, w tym listy podmiotów 
działających na rynku spożywczym oraz wyniki prowadzonych badań 
monitoringowych i urzędowej kontroli żywności, a także dokonując okresowej oceny 
prowadzonej współpracy.   

Stacja, podejmując działania w ramach systemu RASFF, postępowała również 
stosownie do przyjętych schematów działania, realizowała swoje zadania 
niezwłocznie, we właściwy sposób koordynując czynności podejmowane przez 
powiatowe stacje sanitarno-epidemiologicznym, m.in. monitorując tempo i zakres 
wykonywanych przez nie zadań, a następnie informując GIS o wynikach 
przeprowadzonych postępowań wyjaśniających.   

IV. 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 z dnia z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli28, 
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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag 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 16 czerwca 2017 r. 

  

  

 

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

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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