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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Andrzej Misa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/40/2017 z dnia 13.04.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim (dalej: PIW lub 
Inspektorat) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wiesław Sierszulski, Powiatowy Lekarz Weterynarii (dalej: PLW lub Powiatowy 
Lekarz) od 1.05.1998 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

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

Organizacja pracy Inspektoratu oraz struktura zatrudnienia pozwalały na realizację 
zadań ustawowych nad podmiotami nadzorowanymi, w tym prowadzenie czynności 
kontrolnych. Zakres sprawowanego nadzoru nad wykorzystywaniem antybiotyków 
w produkcji zwierzęcej obejmował kontrolę prawidłowości prowadzonej przez 
hodowców dokumentacji (ewidencji) leczenia zwierząt oraz prowadzenie badań 
monitoringowych na obecność niedozwolonych substancji. PLW zrealizował 
zaplanowane kontrole oraz badania monitoringowe, które prawidłowo 
dokumentował. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmował działania 
zmierzające do ich wyeliminowania, wydając w szczególności stosowne decyzje 
administracyjne i zawiadamiając właściwe organy ścigania. Stwierdzona 
nieprawidłowość dotyczyła niezachowania wymaganego przepisami prawa terminu 
dostarczenia pobranych próbek do laboratorium. 

Rejestry i wykazy podmiotów nadzorowanych były prowadzone w Inspektoracie 
w sposób prawidłowy, a decyzje administracyjne o wpisie bądź ich wykreśleniu 
wydawane w terminach wynikających z Kpa.  

PLW zawarł z Inspekcją Sanitarną porozumienie o współpracy na mocy którego 
m.in. przekazywał informacje o występujących zagrożeniach na nadzorowanym 
terenie oraz wyniki badań monitoringowych. Współpraca z innymi podmiotami nie 
dotyczyła wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

                                                      
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. 

Ocena ogólna1 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

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

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

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

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

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

(dowód: akta kontroli str. 10-32) 
W Inspektoracie zostały opracowane zakresy obowiązków dla pracowników z ww. 
zespołów, które obejmowały także zadania z zakresu nadzoru nad 
wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

(dowód: akta kontroli str. 33-47) 

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 
monitoringowych2  oraz instrukcje i wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii (GLW). 

1.2. Stan zatrudnienia w Inspektoracie według stanu na koniec roku 2015 i 2016 
wynosił po 9 osób3 (9 etatów w 2015 r. i 8,5 etatu w 2016 r.). W 2015 r. w PIW 
zatrudnionych było czterech lekarzy weterynarii, natomiast w roku 2016 – trzech.  

Liczba podmiotów objętych nadzorem PLW4 na koniec lat 2014-2016 wynosiła 
odpowiednio: 847, 911 oraz 859, z tego nadzorowanych w ramach: ZPU – 332, 347 
oraz 362, ZBŻ – 44, 46 oraz 49, ZZO – 471, 518 oraz 448. 

Mając na uwadze liczbę obsadzonych etatów na stanowiskach merytorycznych, 
a także liczbę podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli Inspektoratu, na jeden 
etat pracownika merytorycznego przypadało w 2015 r. – 152 podmioty, a w 2016 r. – 
143 podmioty. 

                                                      
2 Krajowy program badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 
biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia 
zwierzęcego  
3 6 osób zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych i 3 osoby zatrudnione na stanowiskach 
pomocniczych. 
4 Według danych z rejestrów, wykazów i ewidencji PIW. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 3-6, 282) 

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

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

PLW i jego zastępca spełniali wymogi wynikające z art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej5. 

W latach objętych kontrolą Inspektorat przeprowadził ogółem 5 naborów w wyniku 
których zatrudniono 3 pracowników. Na stanowisko ds. zwalczania chorób 
zakaźnych i zaraźliwych zwierząt przeprowadzono 3 nabory, w wyniku których 
zatrudniono 2 osoby (na pierwsze ogłoszenie6 nie wpłynęły oferty, natomiast osoba 
zatrudniona w wyniku przeprowadzenia drugiego naboru7 na to stanowisko 
pracowała do 31.10.2016 r.). Na stanowisko ds. pasz i utylizacji przeprowadzono 2 
nabory, w wyniku których zatrudniono 1 osobę, przy czym na jedno z ogłoszeń8 nie 
wpłynęły oferty.  

(dowód: akta kontroli str. 9) 

W latach 2015-2016 pracownicy merytoryczni Inspektoratu posiadali upoważnienia 
do wykonywania czynności kontrolnych oraz nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego w zakresie powierzonych im zadań, wystawione przez PLW. 

Pracownicy Inspektoratu brali udział w 3 niżej wymienionych szkoleniach 
z problematyki wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej: 
- Pasze, farmacja oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (GIW Warszawa, 
2015r.), 
- Wymagania weterynaryjne w produktach pochodzenia zwierzęcego (PIW PIB 
Puławy, 2016 r.), 
- Badanie pozostałości chemicznych w żywności i u zwierząt (PIW PIB Puławy, 
2016r.). 

Ponadto ww. pracownicy uczestniczyli w 3 naradach organizowanych przez 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze (dalej: WIW) w zakresie 
realizacji monitoringu pasz (2015-2016) oraz nadzoru farmaceutycznego (2015 r.). 

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

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 33-47) 

1.3. Kwoty zaplanowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosły 
odpowiednio: 

 w 2015 r. – 765,2 tys. zł i 733,5 tys. zł (z czego wynagrodzenia i pochodne9 – 
531,0 tys. zł i 529,8 tys. zł); średnie wynagrodzenie pracownika 
merytorycznego wyniosło 4,4 tys. zł, 

                                                      
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 1077, ze zm. 
6 Nr ogłoszenia naboru 174608 z 28.10.2015 r. 
7 Nr ogłoszenia naboru 175874 z 5.12.2015 r. 
8 Nr ogłoszenia naboru 3784 z 22.09.2016 r. 
9 Wydatki wynikające z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 402, 404, 411, 412 i 444. 
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 w 2016 r. – 812,0 tys. zł i 804,6 tys. zł (z czego wynagrodzenia i pochodne – 
597,3 tys. zł i 586,9 tys. zł); średnie wynagrodzenie pracownika 
merytorycznego wyniosło 4,4 tys. zł.  

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

(dowód: akta kontroli str. 48-65) 

Na wyposażeniu Inspektoratu nie znajdowało się zaplecze laboratoryjne 
umożliwiające przeprowadzenie badań na obecność substancji niedozwolonych 
(w tym antybiotyków). Próby pobrane w ramach Krajowego programu badań 
kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, 
biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i żywności pochodzenia 
zwierzęcego oraz próby urzędowe były dostarczane do Zakładów Higieny 
Weterynaryjnej (przede wszystkim ZHW w Poznaniu i Wrocławiu) działających 
w ramach Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. 

(dowód: akta kontroli str. 66) 

W okresie objętym kontrolą Powiatowy Lekarz wyznaczał lekarzy weterynarii 
niebędących pracownikami Inspekcji (lekarzy urzędowych) do wykonywania 
czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. W 
2015 i 2016 r. zawarto łącznie 14 umów (po 7 w 2015 i 2016 r.). Poszczególni 
lekarze urzędowi byli upoważnieni m.in. do badania przesyłek drobiu rzeźnego  
i przeznaczonego do obrotu krajowego wraz z wystawieniem wymaganych 
świadectw zdrowia (po 4 lekarzy w 2015 r. i w 2016 r.). Z tytułu ww. umów PLW 
wydatkował w 2015 r. – 39,6 tys. zł, a w 2016 r.  – 48,3 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków poinformowania PLW przez lekarzy 
urzędowych o jakichkolwiek nieprawidłowościach dotyczących wykorzystywania 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

(dowód: akta kontroli str. 49-50, 57-58, 75-128) 

Jak wynika ze złożonych przez Powiatowego Lekarza wyjaśnień, dokonał on 
wyznaczenia lekarzy urzędowych ze względów organizacyjnych oraz braków 
kadrowych lekarzy weterynarii w Inspekcji Weterynaryjnej. Kryterium wyznaczenia 
urzędowych lekarzy weterynarii były również godziny przyjęcia surowca  
w nadzorowanych podmiotach, które nie pokrywały się z godzinami pracy PIW. 

 (dowód: akta kontroli str. 49-50, 57-58, 75-128, 277-281) 

W latach 2015-2016 PLW przeprowadzał kontrole lekarzy urzędowych zgodnie  
z harmonogramem w następującym zakresie: 
– sprawowania nadzoru nad podmiotami produkującymi środki spożywcze 

pochodzenia zwierzęcego – po 7 kontroli w latach 2015-2016 , 
– sprawowania nadzoru nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa (rzeźnia) – po 1 

kontroli w latach 2015-2016,  
– badania zwierząt rzeźnych i mięsa w obwodach terenowych – po 5 kontroli  

w latach 2015-2016.  
Ponadto PLW przeprowadził 4 dodatkowe kontrole lekarzy urzędowych w zakresie 
rzetelnego prowadzenia dokumentacji badań mięsa świń i dzików na obecność 
włośni. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 129-135, 271) 

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

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

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

– w latach 2015-2016, na wniosek zainteresowanych podmiotów, PLW wpisał do 
rejestru pięć podmiotów oraz skreślił z rejestru jeden podmiot; decyzje w ww. 
sprawach wydawano w terminach zgodnych z Kpa, a informacje o każdej 
zmianie w tym zakresie – stosownie do wymogu z art. 22 ust. 1 pkt 1 uppz – 
PWL za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (WLW) 
przekazywał GLW, 

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

– nie stwierdzono przypadków nierzetelnego wykazywania danych dotyczących 
liczby nadzorowanych podmiotów w sporządzanej sprawozdawczości. 

(dowód: akta kontroli str. 136-137) 

W okresie objętym kontrolą PLW otrzymał 3 powiadomienia od Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o nielegalnej (niezarejestrowanej) 
sprzedaży bezpośredniej tuszek kaczych, króliczych, zajęczych i gęsi oraz tuszek 
drobiowych wraz z podrobami, smalec w opakowaniach jednostkowych, wędliny, 
wyroby mięsne i ryby wędzone. W 2 przypadkach, po przeprowadzeniu 
postępowania kontrolnego, wymierzono kary pieniężne w wysokości po 200 zł14. 
W 1 przypadku, PLW przekazał sprawę do Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie 
jako miejscowo właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 138-148) 

W związku z wystąpieniem na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków 
wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. 

                                                      
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 242. 
11 Dz. U. Nr 187, poz. 1258 (rozporządzenie obowiązywało do 31.12.2016 r.) 
12 Instrukcja GLW Nr GIWbż-500-1/2015 z dnia 9.03.2015 r. w sprawie postępowania organów 
Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw 
sektora spożywczego oraz zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu tych 
przedsiębiorstw z rejestru.  
13 Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie sposobu prowadzenia wykazów 
przedsiębiorstw produkujących i/lub wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym także sposobu przekazywania do GLW informacji 
o takich przedsiębiorstwach (wrzesień 2013 r.).  
14 W 1 przypadku, w następstwie nieuiszczenia kary przez podmiot prowadzący nielegalną sprzedaż, 
PLW złożył wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej przez właściwy organ egzekucyjny 
i wystawił tytuł wykonawczy. 
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w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków15 wprowadzono m.in. nakaz zgłaszania do PLW miejsc (gospodarstw) 
w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki.  

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

W wyniku ww. działań zidentyfikowano na terenie właściwości PLW około 150 
gospodarstw posiadających ptactwo16, w tym ponad 20 gospodarstw posiadających 
50 sztuk ptactwa i więcej. 

(dowód: akta kontroli str. 149-173) 

Według rejestru podmiotów nadzorowanych przez ZZO17 na koniec 2015 r. 
zarejestrowanych było 171 podmiotów utrzymujących pszczoły (w tym 42 
utrzymujących powyżej 40 rodzin pszczelich), a na koniec 2016 r. 184 takich 
podmiotów (w tym 43 utrzymujących powyżej 40 rodzin pszczelich).  

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

 w roku 2015 – dziewięć podmiotów (tj. 5,3% ogółu podmiotów utrzymujących 
pszczoły), 

 w roku 2016 – dwanaście podmiotów (tj. 6,5 % ogółu podmiotów utrzymujących 
pszczoły). 

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

(dowód: akta kontroli str. 174-180, 282-292, 331-334) 

PLW informował nadzorowane podmioty (pismo, strona internetowa) o regulacjach 
z zakresu sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 242-248) 

Powiatowy Lekarz, odnosząc się do kwestii identyfikowania podmiotów 
podlegających nadzorowi weterynaryjnemu oraz egzekwowania od nich obowiązków 
rejestracyjnych, wyjaśnił, że: PLW na bieżąco prowadzi akcje informacyjne oraz 
szkoleniowe dotyczące możliwości zarejestrowania sprzedaży bezpośredniej lub 
rolniczego handlu detalicznego przez posiadaczy zwierząt celem legalnej sprzedaży 
swoich produktów. 
Inspektorat otrzymuje powiadomienia od Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Słubicach o wynikach przeprowadzanych kontroli targowisk 
dotyczących nielegalnej sprzedaży detalicznej w tym sprzedaży bezpośredniej. 
Każdorazowo po otrzymaniu powiadomienia Powiatowy Lekarz Weterynarii  

                                                      
15 Dz. U. z 2016 r. poz. 2091 – uchylone z dniem 6 kwietnia 2017 r. na podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia  2017  r. w sprawie zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722). 
16 Tj. kury, gołębie, gęsi, perlice, kaczki, indyki. 
17 Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o którym mowa w przepisie art. 11 
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, ze zm.). 
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w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim podejmuje działania administracyjne oraz 
nakładana jest kara pieniężna. 
Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 27 lutego 2008 r. pomiędzy 
Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Słubicach a PLW w Słubicach 
o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów 
Inspekcji Weterynaryjnej podejmowane są również wspólne kontrole, w ramach 
których prowadzona jest akcja informacyjna w przedmiotowej sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 277-281) 

W dniu 7.06.2017 r. przeprowadzono oględziny czynności nadzorczych 
wykonywanych w ramach porozumienia o współdziałaniu i współpracy organów 
Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej przeprowadzonych na Targowisku Miejskim 
w Słubicach. W trakcie oględzin nie stwierdzono obecności podmiotów 
podlegających pod nadzór PLW. 

(dowód: akta kontroli str. 240-241) 

1.5. W zakresie objętym kontrolą NIK, Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny (WIW) 
przeprowadził jedną kontrolę (17.06.2016 r.) w przedmiocie oceny sposobu realizacji 
przez PLW planu badań kontrolnych pozostałości w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r.18 oraz 
Instrukcji Głównego Lekarza Weterynaryjnego Nr GIWlab 830-9/13 z 15 marca 
2013r.19 (dalej: Instrukcja Monitoringowa) – nieprawidłowości nie stwierdzono. 

W latach 2015-2016 sprawy dotyczące problematyki wykorzystywania antybiotyków 
w produkcji zwierzęcej nie były przedmiotem audytów innych organów oraz skarg i 
wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 181-196, 201) 

1.6. W ocenie Powiatowego Lekarza wśród trudności i ograniczeń w przygotowaniu 
Inspekcji do realizacji zadań dotyczących zapewnienia prawidłowego wykorzystywania 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej wskazać można głównie: 

 brak większego zainteresowania ofertami pracy w Inspekcji ze względu na 
niskie zarobki, 

 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia 
dokumentacji leczenia, posiadacze zwierząt i lekarze weterynarii wolnej 
praktyki mają obowiązek jej przechowywania przez 5 lat; książka leczenia 
stanowi plik luźnych kart, powstających w czasie istnienia gospodarstwa  
i kontrolujący nie ma wiedzy, czy jest ona kompletna; te same karty leczenia 
przechowywane u lekarza weterynarii kontrolowane są przez nadzór 
farmaceutyczny WIW, brak jest zatem możliwości weryfikacji kompletności 
okazanej dokumentacji, 

 PLW postuluje, celem skutecznego sprawowania nadzoru farmaceutycznego, 
przydzielenie etatu na takie stanowisko na poziomie powiatów (lekarz 
weterynarii z 5-letnim stażem). 

(dowód: akta kontroli str. 197-199) 

                                                      
18 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, 
produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz. U. Nr 147, poz. 1067, ze zm.), dalej: rozporządzenie monitoringowe – 
obowiązywało do 27 czerwca 2017 r. 
19 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. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

PLW nie powiadomił właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o skreśleniu 
jednego zakładu (punkt skupu dziczyzny) z rejestru, co stanowiło naruszenie 
przepisu art. 22 ust. 1 pkt 2 uppz. 

PLW wyjaśnił, że nie powiadomił państwowego inspektora sanitarnego oraz 
wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej ze względu na brak wprowadzania 
do obrotu oraz do konsumenta końcowego przez powyższy podmiot 
nieoskórowanych tusz zwierząt łownych. Nieoskórowane tusze zwierząt łownych 
dostarczone przez myśliwych były zabierane spółkę celem przekazania do dalszego 
przetwórstwa. 

NIK zauważa, że cyt. wyżej przepis nie przewiduje wyjątków od obowiązku 
powiadamiania określonych organów o skreśleniu z rejestru podmiotów, które 
uczestniczą w jakimkolwiek z etapów produkcji, przetwarzania czy dystrybucji 
żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 136-137, 277-281) 

Najwyższa Izba Kontroli uznaje za pożądane, kontynuowanie dotychczasowych 
oraz wdrożenie kolejnych działań, w celu zidentyfikowania podmiotów objętych 
nadzorem weterynaryjnym i skutecznego wyegzekwowania od nich realizacji 
obowiązków rejestracyjnych. Przedstawione w pkt. 1.4. niniejszego wystąpienia 
ustalenia dotyczące hodowców ptaków oraz pszczół mogą bowiem wskazywać, że 
niektóre z tych podmiotów – z uwagi na skalę posiadanych zwierząt – powinny być 
objęte nadzorem weterynaryjnym po uprzednim dopełnieniu obowiązków 
rejestracyjnych. 

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

Przyjęta struktura organizacyjna odpowiadała obowiązującym wymogom, 
a pracownikom Inspektoratu przypisano określone obowiązki i zadnia uraz udzielano 
wymaganych do sprawowania nadzoru upoważnień. Do realizacji niektórych zadań 
Inspekcji, z uwagi na niekorzystną sytuację kadrową oraz względy organizacyjne, 
wyznaczano w drodze wymaganych decyzji administracyjnych lekarzy urzędowych.  

Rejestry i wykazy podmiotów nadzorowanych były prowadzone w Inspektoracie 
w sposób prawidłowy, a decyzje administracyjne o wpisie bądź ich wykreśleniu 
wydawane w terminach wynikających z Kpa. NIK zauważa jednak, że wskutek 
potencjalnego niedopełnienia obowiązków rejestracyjnych przez niektórych 
hodowców, PLW może nie dysponować pełną wiedzą o podmiotach objętych 
nadzorem weterynaryjnym. 

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

2.1. W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie nie podejmowano 
udokumentowanych działań (np. poprzez sporządzanie strategii, programów, analiz, 
raportów) mających na celu identyfikację problemu i zagrożeń związanych 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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z wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej, a także zmierzających do 
określenia skali, zakresu oraz przyczyn tego zjawiska. 

Natomiast jak wynika z wyjaśnień PLW, źródło informacji o wykorzystywaniu 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej, w ramach posiadanych kompetencji, stanowią 
głównie: 
- realizowane badania monitoringowe żywności oraz pasz w ramach Krajowego 

programu badań kontrolnych, 
- kontrole gospodarstw produkcji mlecznej udokumentowane protokołami kontroli 
weterynaryjnej, 
- kontrole podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia 

zwierzęcego udokumentowane protokołami kontroli weterynaryjnej, 
- kontrole wymogów wzajemnej zgodności w obszarze B i C udokumentowane 
raportami, 
- kontrole zachowania dobrostanu zwierząt, udokumentowane protokołami SPIWET, 
- kontrole pasz udokumentowane protokołem kontroli SPIWET G i C, 
Po otrzymaniu i analizie wyników badań monitoringowych Powiatowy Lekarz 
w przypadku otrzymania wyników niezgodnych podejmuje natychmiast stosowne 
działania administracyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 277-281) 

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

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

b) kontrole dotyczące wykrywania substancji przeciwbakteryjnych w wodzie 
dokumentowanych w formie protokołu kontroli (wg obowiązującego wzoru) – 
Lista kontrolna SPIWET „PASZE G” – kontrole prowadzone przez ZPU 
w gospodarstwach.  

Zakres tych kontroli – poprzedzających każdorazowa pobranie próby wody 
w ramach monitoringu/badań urzędowych – obejmował m.in. badanie 
dokumentacji leczenia zwierząt, kontrolę pomieszczeń gospodarstwa na 
okoliczność występowania leków (w tym antybiotyków), opakowań po lekach 
i innych substancji, faktu posiadania i stosowania pasz leczniczych i innych 
dodatków paszowych; 

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

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

(dowód: akta kontroli str. 294-300, 317-320) 

2.2.1. W zakresie prowadzonych przez ZPU kontroli (dokumentowanych w formie 
Listy kontrolnej SPIWET „PASZE G” oraz „PASZE C”), w latach 2015-2016 
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zrealizowano plany kontroli ZPU sporządzone w oparciu o wskazania przez 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (dalej: WIW) m.in. odsetka gospodarstw 
produkujących pasze na potrzeby własne oraz stosujących pasze w żywieniu 
zwierząt, a także wielkości produkcji żywca, mleka i jaj na terenie powiatu. W wyniku 
powyższego w latach 2015-2016 zrealizowano: 

a) w 2015 r. – 30 kontroli ogółem, z czego: 24 kontrole w zakresie żywienia zwierząt 
w gospodarstwie SPIWET „PASZE C” oraz 6 kontroli w zakresie monitoringu 
SPIWET „PASZE G”, 

b) w 2016 r. – 34 kontroli ogółem, z czego: z czego: 24 kontrole w zakresie żywienia 
zwierząt w gospodarstwie SPIWET „PASZE C” oraz 10 kontroli w zakresie 
monitoringu SPIWET „PASZE G”. 

Według dokumentacji PIW w wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości 
w ewidencji (dokumentacji) leczenia zwierząt oraz miejsc przechowywana 
produktów leczniczych weterynaryjnych i pasz leczniczych.  

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

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

(dowód: akta kontroli str. 294-300) 

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

 w roku 2015 spośród 8 podmiotów (hodowców zwierząt) objętych monitoringiem 
u 5 hodowców (62%) stosowano antybiotyki nie wcześniej niż miesiąc od daty 
pobrania próby, z tego u dwóch hodowców trzody chlewnej (50%), oraz trzech 
hodowców indyków (100%); antybiotyków nie stosował hodowca gęsi; 

 w roku 2016 spośród 11 podmiotów (hodowców zwierząt) objętych monitoringiem 
u 9 hodowców (82%) stosowano antybiotyki nie wcześniej niż miesiąc od daty 
pobrania próby, z tego u trzech hodowców trzody chlewnej (75%) oraz sześciu 
hodowców indyków (100%); antybiotyków nie stosował hodowca kaczek. 

(dowód: akta kontroli str. 371-375) 

Powszechne wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, w ocenie PLW, 
warunkowane jest specyfiką produkcji oraz powstawaniem szczepów lekoopornych. 
Uodpornieniu ulegają również bakterie bytujące w środowisku obiektu, co powoduje 
stosowanie z wyboru różnych antybiotyków. 

(dowód: akta kontroli str. 277-281) 

2.2.2. W zakresie kontroli prowadzonych przez ZZO kontroli dobrostanu zwierząt w 
latach 2015 – 2016 zrealizowano plan kontroli, który obejmował odpowiednio 27 
(wykonano 33 kontrole) i 28 kontroli (wykonano 31 kontroli). Plan kontroli obejmował 
w zakresie dobrostanu 5% istniejących stad zwierząt dotyczy bydła, owiec, kóz, świń 
i koni) oraz 100% gospodarstw w przypadku pozostałych gatunków zwierząt.  

W wyniku kontroli prowadzonej w 2015 r. inspektor PIW stwierdził nieprawidłowość 
polegającą na zastosowaniu przez hodowcę trzody chlewnej antybiotyków w wodzie 
do pojenia zwierząt bez posiadania dokumentacji leczenia wystawionej przez 



 

12 

lekarza weterynarii. Powyższa nieprawidłowość została opisana w pkt. 2.5.1 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

Przeprowadzone kontrole polegały przede wszystkim na formalnej analizie 
zgromadzonej w gospodarstwie ewidencji leczenia zwierząt bez badania zasadności 
i prawidłowości zaordynowanych przez lekarza weterynarii leków oraz przyczyn 
uzasadniających objęcie zwierząt leczeniem weterynaryjnymi produktami 
leczniczymi, przy czym łącznie w 18 przypadkach (8 oświadczeń w 2015 r. oraz 10 
oświadczeń w 2016 r.) odnotowano brak ewidencji leczenia (nieprzeprowadzenia 
czynności lekarsko – weterynaryjnych) opierając się na oświadczeniu 
kontrolowanego. W pozostałych przypadkach stwierdzano posiadanie ewidencji 
leczenia, odnotowując ten fakt w protokole SPIWET. 

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

(dowód: akta kontroli str. 317-320) 
Z wyjaśnień Powiatowego Lekarza odnośnie zakresu prowadzonych przez ZPU i 
ZZO kontroli wynika, że: Ocena zasadności i prawidłowości stosowania 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej nie należy do powiatowego lekarza weterynarii. 
Jest to uzależnione od lekarza weterynarii wolnej praktyki, jego współpracy  
z hodowcami, zdrowotności stada oraz czynnika ekonomicznego. Powyższa ocena 
należy do autorytetów w danej dziedzinie zajmujących się kliniką chorób 
poszczególnych gatunków.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii nie posiada kompetencji, aby przeprowadzać 
kontrolę dotyczącą zasadności stosowania antybiotyków przez lekarzy weterynarii 
wolnej praktyki. Kompetencja ta należy do zespołu nadzoru farmaceutycznego 
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii. 

(dowód: akta kontroli str. 277-281) 

2.3. Zespół ds. pasz i utylizacji przeprowadził w 2016 r. 4 kontrole doraźne 
w związku ze stwierdzeniem w ramach badań monitoringowych w wodzie do pojenia 
indyków antybiotyku (enrofloksacyny). Dalsze postępowanie związane ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało opisane w pkt. 2.5.2. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

W latach 2015-2016 nie przeprowadzano kontroli doraźnych w zakresie dobrostanu, 
których tematem było wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej.  

2.4. Powiatowy Lekarz Weterynarii opracował procedurę dotyczącą właściwego 
operowania próbkami w ramach monitoringu pozostałości. Zgodnie z Instrukcją 
Monitoringową GLW, Powiatowy Lekarz wyznaczył osoby odpowiedzialne za 
realizację monitoringu pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów 
leczniczych i skażeń promieniotwórczych oraz upoważnione do pobierania prób. 
Inspektorat posiadał sprzęt i wyposażenie do pobierania próbek wymagane w ww. 
Instrukcji. 

(dowód: akta kontroli str. 260-270) 

2.4.1. Plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych 
w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, 
w paszach i wodzie na terenie powiatu słubickiego, tj. monitoring żywności, 
(substancje niedozwolone - grupa A6 i bakteriobójcze - grupa B1 obejmował: 

– w 2015 r. – 5 prób (mleko krowie – 2 próby, ryba mięśnie – 2 próby, miód – 1 
próba) – spośród których wszystkie zrealizowano, 

– w 2016 r. – 6 prób (mleko krowie – 2 próby, ryba mięśnie – 2 próby, miód – 2 
próby) – spośród których wszystkie zrealizowano. 
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Podstawę wskazania określonej liczby prób na powiat stanowiły coroczne 
opracowania (analizy) dotyczące liczby wprowadzonych do obrotu zwierząt, 
wielkość produkcji oraz dane dotyczące wielkości i struktury zakładów i gospodarstw 
na terenie powiatu. 

W pobranych próbach nie stwierdzono substancji bakteriobójczych, w tym 
antybiotyków, wobec czego nie pobierano prób dodatkowych.  

Próby monitoringowe pobierano w: 

– 2015 r. – w dwóch gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne (2 próby), tj. 
w 33,3% podmiotów produkujących mleko do skupu, w podmiocie 
prowadzącym sprzedaż bezpośrednią miodu (1 próba), tj. w 11,1% podmiotów 
prowadzących sprzedaż bezpośrednią miodu oraz 0,6% podmiotów 
utrzymujących pszczoły, w dwóch podmiotach prowadzących sprzedaż 
bezpośrednią ryb (2 próby), tj. w 33,3% takich podmiotów; 

– W 2016 r. – w dwóch podmiotach prowadzących sprzedaż bezpośrednią miodu 
(2 próby), tj. w 16,7% podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią miodu 
oraz w 1,1 % podmiotów utrzymujących pszczoły, dwóch gospodarstwach 
utrzymujących bydło mleczne (2 próby), tj. w 33,3% podmiotów produkujących 
mleko do skupu, dwóch podmiotach prowadzących sprzedaż bezpośrednią ryb 
(2 próby), tj. w 33,3% takich podmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 266-270, 321-330) 

W wyniku analizy realizacji planów badań kontrolnych w kierunku pozostałości 
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt 
w latach 2015-2016 na obecność antybiotyków z grupy B1 stwierdzono dwa 
przypadki (nr próbek: 0805/009/2015 i 0805/005/2016) przekroczenia 30-
godzinnego terminu przekazania pobranych próbek do laboratorium (odpowiednio: 
PIWet Puławy oraz ZHW WIW Poznań), wynikającego z § 6 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia monitoringowego. Przy czym pobrane próbki były przekazywane 
przez PIW do ZHW WIW w Gorzowie Wlkp. w dniu ich pobrania. 

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

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

 PIW otrzymywał wynik badania z laboratorium w następujących terminach od 
dnia poboru próbki: poniżej 10 dni – 3 przypadki, od 10 do 20 dni – 6 
przypadków, od 21 do 30 dni – 1 przypadek oraz powyżej 30 dni – 1 przypadek 
(37 dni); 

 sporządzona w ramach badań monitoringowych dokumentacja odpowiadała 
wymogom Instrukcji Monitoringowej; 

 przy poborze próbek zachowano aspekt zaskoczenia. 
(dowód: akta kontroli str. 266-270) 

2.4.2. Plan badań prób monitoringowych pasz i wody na terenie powiatu słubickiego 
– tzw. monitoring ZPU, (substancje niedozwolone - grupa A6 i przeciwbakteryjne - 
grupa B1): obejmował: 

– w 2015 r. – 8 prób (6-woda, 2-pasze) – spośród których wszystkie zrealizowano, 
– w 2016 r. – 11 prób (10-woda, 1-pasze) – spośród których wszystkie 

zrealizowano. 

W pobranych próbach w jednym przypadku stwierdzono obecność antybiotyku 
(enrofloksacyny), w związku z czym pobrano próbę dodatkową (nie stwierdzono 
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obecności substancji przeciwbakteryjnych). W następstwie stwierdzenia próby 
dodatniej PLW wydał decyzję administracyjną zakazującą wprowadzania zwierząt 
do obrotu i nakazującą oczyszczenie instalacji do pojenia w wychowalni oraz 
instalacje w kurnikach oraz zgłoszenie PLW realizacji powyższego nakazu celem 
pobrania prób wody w kierunku substancji przeciwbakteryjnych. 

Próby monitoringowe pobierano w: 

– 2015 r. – w trzech gospodarstwach utrzymujących indyki rzeźne (3 próby), tj. 
w 60% podmiotów utrzymujących indyki, w czterech podmiotach utrzymujących 
trzodę chlewną (4 próby), tj. w 2,9% takich podmiotów oraz jednym podmiocie 
utrzymujących gęsi (1 próba), tj. w 100% takich podmiotów; 

– 2016 r. – w czterech podmiotach utrzymujących trzodę chlewną (4 próby), tj. 
w 5,7% takich podmiotów, jednym gospodarstwie utrzymującym kaczki 
(1 próba), tj. w 100% takich gospodarstw oraz czterech podmiotach 
utrzymujących indyki rzeźne (6 prób w ramach Planu Urzędowych Kontroli 
Pasz i 1 próba w ramach badania urzędowego na koszt właściciela), tj. w 80% 
takich podmiotów. 

W wyniku analizy realizacji badań monitoringowych w ramach Planu Urzędowych 
Kontroli Pasz (ZPU) w latach 2015-2016 na obecność antybiotyków z grupy B1 
stwierdzono piętnaście przypadków przekroczenia 30-godzinnego terminu 
przekazania pobranych próbek do laboratorium (odpowiednio: PIWet Puławy oraz 
ZHW WIW Poznań), wynikającego z § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 
monitoringowego. 

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

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

 sporządzona w ramach badań monitoringowych dokumentacja odpowiadała 
obowiązującym wymogom; 

 przy poborze próbek do badań monitoringowych zachowano aspekt 
zaskoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 371-375) 

2.4.3. Ponadto każdorazowo przed wysyłką do rzeźni na fermach drobiu 
dokonywane były badania właścicielskie na obecność salmonelli przy okazji, których 
badano występowanie efektu hamującego wzrostu bakterii. Występowanie efektu 
hamującego badane było także przy okazji badań urzędowych dokonywanych przez 
pracowników Inspektoratu (dotyczy 10% gospodarstw zasiedlonych z terenu 
powiatu). 

(dowód: akta kontroli str. 272-275) 

2.5. W latach 2015-2016, w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Inspektorat, 
zostały stwierdzone dwie niżej wymienione nieprawidłowości w zakresie 
wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, w związku z którymi PLW 
skierował zawiadomienia do organów ścigania.  

2.5.1. Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli w roku 2015 polegała na 
zastosowaniu przez hodowcę trzody chlewnej antybiotyków w wodzie do pojenia 
zwierząt bez posiadania dokumentacji leczenia wystawionej przez lekarza 
weterynarii. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz skierował zawiadomienie o 
podejrzeniu popełnieniu wykroczenia do Prokuratury Rejonowej w Słubicach 
(12.03.2015 r.) na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 7 (kto będąc posiadaczem zwierząt 
gospodarskich nie prowadzi lub prowadzi w sposób nieprawidłowy ewidencję 
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leczenia zwierząt, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze 
grzywny) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt20 na właściciela 
zwierząt. Sprawa została następnie przekazana do Sądu Rejonowego w Słubicach, 
celem ukarania hodowcy. 
Ponadto, pismem z 9.03.2015 r., złożono Nadzorowi Farmaceutycznemu przy 
Lubuskim Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii (LWLW) powiadomienie dotyczące 
lekarza weterynarii nadzorującego fermę trzody chlewnej, w której stwierdzono 
opisane nieprawidłowości. Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (któremu 
LWLW przekazał sprawę wg właściwości miejscowej dla lekarze weterynarii) 
przekazał ją Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach21. 

2.5.2. W 2016 r., w wyniku realizacji Planu Urzędowej Kontroli Pasz, stwierdzono 
obecność antybiotyku w wodzie do pojenia indyków. Powiatowy Lekarz skierował do 
Komendy Powiatowej Policji w Słubicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przez hodowcę wykroczenia z art. 85 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (kto będąc posiadaczem 
zwierząt gospodarskich, nie prowadzi lub prowadzi w sposób nieprawidłowy 
ewidencję leczenia zwierząt, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
karze grzywny) oraz z art. 132b ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne22 (kto nie posiada dokumentów nabycia i stosowania u zwierząt, z 
których lub od których tkanki i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
produktu leczniczego weterynaryjnego posiadającego właściwości m.in. 
anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, podlega grzywnie albo karze 
pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie). W następstwie 
stwierdzenia obecności antybiotyku w pobranej próbie, przeprowadzono 3 
dodatkowe badania w wyniku, których uzyskano wyniki ujemne. 
Natomiast wobec lekarza weterynarii nadzorującego zakład, PLW wniósł do 
Komendy Powiatowej Policji w Słubicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu 
wykroczenia z art. 85 ust. 1 pkt 4 lit. b (kto świadcząc usługi z zakresu medycyny 
weterynaryjnej nie prowadzi lub prowadzi w sposób nieprawidłowy dokumentację 
lekarsko-weterynaryjną, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze 
grzywny)23. Jak wynika z pisma KPP w Słubicach, zarzucany czyn nie zawierał 
znamion wykroczenia, w związku z czym nie powiadamiano Nadzoru 
Farmaceutycznego WIW. 

(dowód: akta kontroli str. 202-214) 

2.6. W ocenie PLW wśród trudności i ograniczeń w sprawowaniu nadzoru nad 
wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej oraz egzekwowania zaleceń 
pokontrolnych, wskazać należy m.in. brak dokumentacji leczenia, gdyż lekarz po 
zakończeniu wizyty nie wystawia kart leczenia, lecz dostarcza je w innym terminie 
(kontrole WIW odbywają się po uprzednim uprzedzeniu lekarza wolnej praktyki, nie 
ma zatem skutecznej możliwości dyscyplinowania przez WIW w przypadku 
zgłoszenia przez PW uchybień w pracy lekarza w tym zakresie). 

(dowód: akta kontroli str. 197-199) 

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

W latach 2015-2016: 

                                                      
20 Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, ze zm. 
21 Inspektorat do czasu zakończenia kontroli NIK nie został poinformowany o wyniku postępowania. 
22 Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, ze zm. 
23 Inspektorat do czasu zakończenia kontroli NIK nie został poinformowany o wyniku postępowania. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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- w dwóch przypadkach w zakresie monitoringu przeprowadzonego przez ZBŻ, 
- w piętnastu przypadkach w zakresie monitoringu przeprowadzonego przez ZPU, 
został przekroczony termin przekazania próbki do laboratorium od momentu jego 
pobrania, wynikający z § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia monitoringowego24.  

PLW wyjaśnił, że próby nr 0805/009 ryba, mięśnie z 2015 r. oraz nr 0805/005 ryba z 
2016 r. zostały pobrane oraz przekazane do laboratorium ZHW w Gorzowie 
Wielkopolskim zgodnie z otrzymanym mailem z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii w Zielonej Górze w dniu wyjazdu samochodu do docelowego 
laboratorium. Powyższe próby nie były przechowywane w Powiatowym 
Inspektoracie Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim. 
Opóźnienia w dostarczaniu próbek wody w kierunku badania substancji 
przeciwbakteryjnych wynikają z procedury i nie mają wpływu na wyniki badań. 
Próbki dostarczane są do ZHW w Poznaniu za pośrednictwem ZHW w Gorzowie 
Wlkp. Pobieranie próbek i wypełnianie dokumentacji trwa ok. 4 godzin i nie można 
tego procesu przyśpieszyć. Po pobraniu próbki przewożone są do PIW w Ośnie 
Lubuskim i zamrażane. Zamrożone próbki przewożone są do ZHW w Gorzowie 
następnego dnia stamtąd trafiają do laboratorium ZHW w Poznaniu. Stąd wynika 
opóźnienie 2-3 dniowe pomiędzy pobraniem próbek wody a ich dostarczeniem do 
laboratorium. Powyższa praktyka jest powszechnie stosowana i akceptowana. 

(dowód: akta kontroli str. 266-270, 371-375, 277-281) 

Zdaniem NIK, funkcjonujący w Inspektoracie sposób organizacji dostarczania 
próbek do właściwego laboratorium (za pośrednictwem WIW) oraz obowiązujące 
regulacje wewnętrzne (instrukcje, pisma, wytyczne) nie zwalniały PLW z obowiązku 
przestrzegania przywołanych powyżej przepisów powszechnie obowiązujących 
określonych w rozporządzeniu monitoringowym.  

Jednakże NIK zauważa, że z dniem 2 lipca 2017 r. weszło w życie nowe 
rozporządzenie sprawie badań monitoringowych25, zgodnie z którym próbki 
schładza się lub zamraża, z wyłączeniem próbek jaj, miodu i pasz oraz dostarcza do 
laboratorium nie później niż przed upływem 7 dni od dnia ich pobrania (§ 6 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3), dlatego też NIK odstępuje od formułowania wniosku pokontrolnego w 
tym zakresie. 

W ocenie NIK, Powiatowy Lekarz, w ramach przyznanych kompetencji oraz 
obowiązujących w Inspekcji rozwiązań organizacyjnych i uregulowań wewnętrznych, 
zasadniczo prawidłowo sprawował nadzór nad wykorzystywaniem antybiotyków w 
produkcji zwierzęcej na obszarze swojej właściwości. Zrealizował założone w 
planach kontrole i badania monitoringowe w przedmiotowym zakresie, a w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmował działania zmierzające do ich 
wyeliminowania, wydając w szczególności stosowne decyzje administracyjne i 
zawiadamiając właściwe organy ścigania. Stwierdzona w tym obszarze 
nieprawidłowość dotyczyła natomiast przekraczania, wyznaczonego przepisami 
powszechnie obowiązującymi, czasu na dostarczenie pobranych próbek do 
laboratorium. 

                                                      
24 Rozporządzenie monitoringowe uchylone z dniem 27 czerwca 2017 r. w związku z wejściem w 
życie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 
monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów 
leczniczych i skażeń promieniotwórczych (Dz. U. poz. 1246), zgodnie z którym – próbki schładza się i 
zamraża, z wyłączeniem próbek krwi, jaj, miodu i pasz, i przekazuje się do laboratorium niezwłocznie, 
nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jej pobrania (§ 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3). 
25 Ww. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. 

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

3.1. W dniu 27.02.2008 r. PLW w Słubicach zawarł porozumienie z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słubicach (PPIS) w zakresie sprawowania 
nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności w zakładach 
produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz inne środki 
spożywcze, o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz 
zwalczania chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub 
z ludzi na zwierzęta. 

W celu realizacji postanowień ww. porozumienia: 

- w trakcie roku 2015 i 2016 dwukrotnie uaktualniano listy nadzorowanych zakładów 
produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego (§ 3 ust. 1 
porozumienia), 

- w 2016 r. obie inspekcje przeprowadziły wspólną kontrolę na Targowisku Miejskim 
w Słubicach w związku z występowaniem w Polsce przypadków afrykańskiego 
pomoru świń (ASF), 

- stosownie do § 4 ust. 1 porozumienia26, PLW nadzorował dwa zakłady, 
przeprowadzając w nich łącznie 8 kontroli, w tym 5 kontroli okresowych oraz 3 
kontrole doraźne; w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, 

- w zakresie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej na targowiskach powiatu słubickiego 
nie występowały obiekty, w których dokonywano rozbioru mięsa, produkcji mięsa 
mielonego przeznaczonego do wprowadzenia na rynek lub obróbki innego nie 
przetworzonego surowca pochodzenia zwierzęcego (§ 4 ust. 4 pkt 1 Porozumienia), 
a także podmioty prowadzące działalność w zakresie marginalnej, lokalnej 
i ograniczonej sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego (§ 4 ust. 4 pkt 3 
Porozumienia), 

- w następstwie zawiadomień kierowanych do PIW przez PPIS w Słubicach po 
przeprowadzeniu kontroli targowisk i stwierdzeniu sprzedaży bezpośredniej tuszek 
kaczych, gęsi i zajęczych oraz mięsa i wyrobów wędliniarskich, PLW podejmował 
działania opisane w pkt. 1.4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

- na bieżąco przekazywano informacje z zakresu zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt, w tym chorób które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi, stosownie 
do § 8 porozumienia (m.in.: powiadomienia o dochodzeniach epizootycznych oraz 
przeprowadzonych obserwacji w kierunku wścieklizny); ponadto w ramach 
współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z Inspekcją Weterynaryjną wymieniano 
informacje i doświadczenia oraz udzielały wzajemnej pomocy merytorycznej 
o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 215-237) 

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

                                                      
26 Nadzór nad zakładami, w których dokonuje się rozbioru mięsa, produkcji mięsa mielonego 
przeznaczonych do wprowadzenia na rynek oraz surowych produktów mięsnych, lub obróbki innego 
nie przetworzonego surowca pochodzenia zwierzęcego, a jednocześnie produkuje lub wprowadza do 
obrotu inne środki spożywcze. 
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(dowód: akta kontroli str. 200) 

3.3. W okresie objętym kontrolą PLW nie współpracował z innymi instytucjami (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. PLW nie 
przeprowadzał również wspólnych kontroli, szkoleń, akcji informacyjnych w temacie 
wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

(dowód: akta kontroli str. 376) 

3.4. W zakresie współpracy z innymi instytucjami na rzecz prawidłowego 
wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, PLW nie wskazał żadnych 
ograniczeń bądź trudności. 

(dowód: akta kontroli str. 197-199) 

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

We właściwy sposób PLW wywiązywał się z obowiązków nałożonych 
postanowieniami porozumienia o współpracy z PPIS, w szczególności przekazując 
wymagane informacje, w tym listy podmiotów wspólnie nadzorowanych, prowadził 
działania nadzorcze nad podmiotami wskazanymi w porozumieniu oraz podejmował 
działania w następstwie przekazanych przez Inspekcję Sanitarną informacji 
o podmiotach prowadzących nielegalną działalność.  

Współpraca z innymi organami lub podmiotami nie obejmowała problematyki 
wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli27, wnosi o powiadamianie właściwego miejscowo 
wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej i państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego o skreśleniu podmiotu z prowadzonego rejestru. 

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 uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

                                                      
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Zielona Góra, dnia 12 lipca 2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Andrzej Misa 

specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

  

 


