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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 Anna Tronowicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/53/2017 z dnia 5 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie (dalej Inspektorat lub PIW) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Bekisz, Powiatowy Lekarz Weterynarii1 (dalej PLW) 

(dowód: akta kontroli str. 4, 7) 

 

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 w części wykorzystania antybiotyków w 
produkcji żywności obejmował kontrolę prawidłowości prowadzonej przez hodowców 
dokumentacji leczenia zwierząt oraz prowadzenia badań monitoringowych na 
obecność niedozwolonych substancji. PLW realizował zaplanowane kontrole oraz 
badania monitoringowe, które prawidłowo dokumentował. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły niezachowania (w 25 przypadkach)3 wymaganego 
przepisami prawa terminu na dostarczenie pobranej próbki do laboratorium oraz 
wcześniejszego informowania hodowcy o zamiarze poboru próbki.   

Prowadzone rejestry i wykazy zawierały kompletne i rzetelne dane. Terminowo i we 
właściwej formie załatwiano wnioski o wpis albo wykreślenie z rejestru, informując  
o tym (poza jednostkowym przypadkiem) właściwe organy.  

PLW zawarł z Inspekcją Sanitarną porozumienie o współpracy na mocy którego 
m.in. przeprowadzał z Inspekcją wspólne kontrole, przekazywał informacje  
o występujących zagrożeniach na nadzorowanym terenie oraz wyniki badań 

                                                      
1Od 16 listopada 2015 r. Wcześniej: do 30 września 2015 r. Lek. wet. Elżbieta Zielińska-Bratkowska, 
od 2 października 2015 r. do 15 listopada 2015 r. Lek. wet. Ryszard Połozowski. 
2Najwyższa 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. 
3 Spośród 47. 

Ocena ogólna2 



 

3 

monitoringowych. Współpraca z innymi podmiotami nie dotyczyła wykorzystania 
antybiotyków w produkcji żywności. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii kierowanego przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w kontrolowanym okresie należało w szczególności 
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, 
w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku 
oraz sprzedaży bezpośredniej4, a także prowadzenie monitorowania substancji 
niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i 
skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach 
lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt5. 

1.1.  W strukturze organizacyjnej Inspektoratu wyodrębniono następujące komórki 
organizacyjne realizujące zadania nadzorcze Inspekcji Weterynaryjnej: 

 zespół do spraw bezpieczeństwa żywności (dalej ZBŻ), do zadań którego 
należało m.in. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, 
pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt 
oraz w żywności pochodzenia zwierzęcego, prowadzenie i aktualizowanie 
rejestrów i wykazów zakładów i podmiotów sektora spożywczego. Zadania 
zespołu wykonywał jeden inspektor weterynaryjny (lekarz weterynarii);  

 zespół do spraw pasz i utylizacji (dalej ZPU), do zadań którego należało 
m.in. nadzorowanie procesu wytwarzania i obrotu pasz leczniczych oraz 
prowadzenie rejestru wytwórców i dystrybutorów pasz leczniczych, 
prowadzenie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz i 
dodatków paszowych, realizowaniem krajowego planu kontroli urzędowej i 
monitoringu pasz w zakresie nadzoru inspekcji weterynaryjnej 
województwa, prowadzenie rejestru podmiotów paszowych. Zadania 
zespołu wykonywał inspektor weterynaryjny (mgr inż. zootechnik), 

  zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt (dalej ZZZ), do zadań którego 
należało m.in. nadzorowanie i koordynowanie zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt, badań kontrolnych zakażeń zwierząt, monitorowania chorób 
odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz 
związanej z nimi oporności na środki przeciwustrojowe. Zadania zespołu 
wykonywało czterech w 2015 r. i trzech w 2016 r.6 inspektorów 
weterynaryjnych (lekarze weterynarii). 

(dowód: akta kontroli str. 8-77, 349) 

Zespoły: ZBŻ i ZPU podlegały Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, natomiast ZZZ 
zastępcy PLW. 

(dowód: akta kontroli str. 77) 

                                                      
4 Art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej dalej ustawa o 
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077, ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 31 
grudnia 2016 r. 
5 Art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. 
6 Według stanu na dzień 31.12. 
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Każdy inspektor weterynaryjny miał przypisany zakres obowiązków, posiadał 
upoważnienia do wykonywania kontroli urzędowych oraz nakładania grzywien w 
drodze mandatu karnego w zakresie powierzonych im zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 9-58, 349) 

Liczba podmiotów nadzorowanych przez PLW wynosiła 1.344 – w 2014 r., 1.531 – 
w 2015 r. oraz 1.447 – w 2016 r., a w ramach poszczególnych zespołów:  

• ZPU: 2014 r. – 569, 2015 r. – 636, 2016 r. – 656. Największą grupę stanowili 
hodowcy zwierząt gospodarskich (odpowiednio: 450, 458, 462) oraz wytwórcy 
materiałów paszowych (odpowiednio: 82, 137, 153); 

• ZBŻ: 2014 r. i 2015 r. – 65, 2016 r. – 61, w tym m.in. podmioty prowadzące 
sprzedaż bezpośrednią (15 w 2014 i 2015 r., 12 w 2016 r.) gospodarstwa 
produkujące mleko do skupu (13 w latach 2014 i 2015 i 12 w 2016 r.); 

 • ZZZ: 2014 r. – 710, 2015 r. – 830, 2016 r. – 730. Największą grupę stanowiły 
zakłady prowadzące utrzymywanie trzody chlewnej (odpowiednio: 266, 371, 266), 
utrzymywanie bydła (odpowiednio: 140, 143, 120),  utrzymywanie pszczół (133, 141, 
145). 

(dowód: akta kontroli str. 114, 350) 

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 
monitoringowych oraz instrukcje i wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii (GLW)7. 

(dowód: akta kontroli str. 115, 131-153) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie zatrudnionych było 11 osób na 9,91 
etatów8, z czego siedem osób na stanowiskach merytorycznych (w tym PLW). 

(dowód: akta kontroli str. 78-79) 

W latach 2015, 2016 przeprowadzono trzy nabory, w tym dwa dotyczyły 
zatrudnienia inspektora weterynaryjnego w zespole ZBŻ, jeden zastępcy głównego 
księgowego. Jedno z dwóch postępowań kwalifikacyjnych (na stanowisko inspektora 
weterynaryjnego) zakończono bez wyboru kandydata/ki. W wyniku ponownego 
naboru, przeprowadzonego w lutym 2017 r., zatrudniono kandydata (lekarza 
weterynarii) na stanowisku Inspektora Weterynaryjnego w ZBŻ. Według stanu na 
maj 2017 r. w Inspektoracie brak jest wolnych etatów. 

(dowód: akta kontroli str. 80, 350) 

W latach 2015-2016 dwóch pracowników (jeden z ZPU i jeden ZZZ) uczestniczyło 
szkoleniach z problematyki wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej9, z 
czego Inspektor z ZPU uczestniczył w sześciu szkoleniach, a z ZZZ w jednym. 
Spośród sześciu szkoleń pięć zorganizowanych było przez jednostki Inspekcji 
Weterynaryjnej (WIW w Zielonej Górze, GIW, PIW-PIB w Puławach) jedno przez 
podmiot zewnętrzny.  

(dowód: akta kontroli str. 81-100, 350) 

                                                      
7 M.in. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWlab 830-9/13 z dnia 15 marca 2013 r. w 
sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego 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. 
8 Według stanu na koniec 2015 i 2016 r. 
9 M.in. szkolenia dotyczące sposbu poboru próbek, sposobu wypełniania list kontrolnych SPIWET w 
zakresie badania prawidłowości prowadzenia dokumentacji weterynaryjnej. 
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PLW zadeklarowała skierowanie w najbliższym czasie Inspektora ZBŻ na szkolenie 
obejmujące zagadnienia wykorzystania antybiotyków. 

(dowód: akta kontroli str. 342) 

1.3. Wykonanie planu wydatków Inspektoratu w latach 2015 i 2016 wyniosło 1.055,5 
tys. zł oraz 1.040,8 tys. zł Środki przeznaczone na wydatki osobowe, tj. wydatki 
płacowe i pochodne stanowiły odpowiednio 60,8% oraz 62,4% wydatków ogółem 
(641,2 tys. zł oraz 648,9 tys. zł). W 2016 r. poniesione wydatki na zakupy 
inwestycyjne wyniosły 4,4 tys. zł (zakup komputera)10. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: osób zatrudnionych w zespołach 
merytorycznych wyniosło:  4,3 tys. (2015 r.) zł i  4,9 tys. zł (2016 r.), natomiast 
pozostałych pracowników wyniosło odpowiednio  2,1 tys. zł oraz  2,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 101-106, 350) 

W siedzibie Inspektoratu znajduje się pracownia badania mięsa metodą 
wytrawiania11. Badania laboratoryjne na obecność substancji niedozwolonych (w 
tym antybiotyków) przeprowadzane były w wyznaczonych (planem 
monitoringowym/planem kontroli) laboratoriach (np. w Zakładzie Higieny 
Weterynaryjnej (dalej ZHW) w Poznaniu, Wrocławiu, w PIW-PIB w Puławach). 

(dowód: akta kontroli str. 59, 77, 350) 

W latach 2015-2016 PLW wystąpił z jednym wnioskiem do Lubuskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o przyznanie dodatkowych środków w 
wysokości 16 tys. zł na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej za 
grudzień 2015 r. Wniosek został przez Lubuskiego Lekarza Weterynarii rozpatrzony 
pozytywnie12. 

(dowód: akta kontroli str. 108-109, 351) 

PLW, w drodze decyzji wyznaczył  w 2015 i 2016 r. odpowiednio 7 i 5 lekarzy do 
realizacji zadań określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 
(lekarzy urzędowych) - uzasadniając wyznaczenie brakami osobowymi (2015 r.) 
oraz przyczynami organizacyjnymi 2016 r.) oraz jedną osobę do czynności 
pomocniczych – art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 

W okresie objętym kontrolą PLW nie był informowany przez lekarzy urzędowych o 
jakichkolwiek nieprawidłowościach dotyczących wykorzystywania antybiotyków w 
produkcji zwierzęcej. 

Nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez lekarzy urzędowych realizowany był 
poprzez przeprowadzane u nich kontrole (łącznie 18 kontroli 9 w 2015 i 2016 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 110-113, 351) 

Wydatki poniesione przez Inspektorat na zadania zrealizowane przez lekarzy 
urzędowych wyniosły w 2015 r. 165,9 tys. zł, w 2016 r. 191,7 tys. zł. Wyższa kwota 
wydatków poniesiona w 2016 r. na zadania realizowane przez ww. lekarzy 
urzędowych wiązała się ze zwiększeniem ilości badań monitoringowych zwierząt w 
kierunku chorób: TBC bydła, Bruceloza bydła, EBB. 

(dowód: akta kontroli str. 111, 362-364, 351) 

Wyjaśniając przyczyny wyznaczania lekarzy urzędowych PLW wskazała m.in. na 
względy organizacyjne. „Wyznaczenia dotyczyły przede wszystkim badań 

                                                      
10 W 2015 r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. 
11 Badanie mięsa na włośnie. 
12 Decyzja nr 14/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.  
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rozpoznawczych zwierząt gospodarskich (monitoring chorób zakaźnych), badań 
laboratoryjnych mięsa na obecność włośni, badań zwierząt umieszczanych na rynku 
i wystawiania stosownych świadectw oraz sprawowania nadzoru  w zakresie 
rozbioru, przetwórstwa lub przechowywania mięsa. Charakter pracy lekarzy 
wyznaczonych, różni się od pracy wykonywanej przez inspektorów weterynaryjnych 
m.in. dlatego, że czynności wykonywane przez ULW często  są  wykonywane  poza 
godzinami pracy Inspektoratu. Tym samym ma to wpływ na elastyczność godzin 
pracy Inspekcji i dostępność dla mieszkańców powiatu Świebodzin (…). 
Wykonywane zadania mają charakter „akcyjny”, trudny do przewidzenia w skali roku 
(np. badanie mięsa na obecność włośni, wystawianie świadectw). Ponadto w 
przypadku badania mięsa na obecność włośni, ULW w ramach wyznaczenia, 
realizują to zadanie w poszczególnych gminach zgodnie z zawartą umową, co 
ułatwia  dostępność tej usługi dla mieszkańców powiatu świebodzińskiego.” 

(dowód: akta kontroli str. 338-338) 

1.4. Badanie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych, o których mowa w 
przepisie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 
pochodzenia zwierzęcego13 (dalej uppz) oraz prawidłowość wydawania decyzji 
administracyjnych w stosunku do tych podmiotów wykazało m.in., że w 
Inspektoracie: 

- prowadzono rejestr (w formie elektronicznej i papierowej), który zawierał dane 
wymagane w § 2 ust. 1 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 zakładów14; 

- prowadzono wykazy w formie wymaganej Instrukcją w sprawie postępowania 
organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i 
rejestracji przedsiębiorstw sektora spożywczego oraz zawieszaniu i cofaniu 
zatwierdzania, a także przy wykreślaniu tych przedsiębiorstw z rejestru15; 

- podmioty wykazywane w rejestrze ujmowane były w wykazach; 

- w okresie objętym kontrolą do rejestru wpisano trzy podmioty, a wykreślono z 
niego sześć podmiotów. W każdym przypadku wydanie decyzji następowało w 
terminach zgodnych z Kpa16, a informacja w tym zakresie zgodnie z obowiązkiem 
wynikającym z art. 22 ust. 1 pkt 1 uppz przekazywana była Głównemu Lekarzowi 
Weterynarii za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii; 

- w jednym przypadku (z sześciu) o wykreśleniu zakładu z rejestru PLW nie 
powiadamiał Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, do czego był zobowiązany na 
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 uppz. 

(dowód: akta kontroli str. 125-128, 351-352) 

W latach 2015-2016 PLW nie stwierdził przypadku funkcjonowania nielegalnej 
produkcji pochodzenia zwierzęcego. Według PLW: (…) w latach 2015-2016 nie 
stwierdzono przypadków funkcjonowania nielegalnej produkcji. Nie było w tym 
zakresie żadnych donosów, ani zaleceń do wykonania kontroli doraźnych od 

                                                      
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 242. 
14 Dz. U. Nr 187, poz. 1258. 
15 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-1/2015 z dnia 9 marca 2015 r. 
16 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 
ze zm.). 
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Głównego Lekarza Weterynarii oraz z WIW dlatego nie podejmowano działań w celu 
ustalenia takiej produkcji.  

(dowód: akta kontroli str. 116, 338) 

W związku z wystąpieniem na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków 
wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w 
sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków17 wprowadzono m.in. nakaz zgłaszania do PLW miejsc (gospodarstw), w 
których utrzymywany jest drób lub inne ptaki. W celu zidentyfikowania takich 
gospodarstw, PLW zwrócił się do Gmin Powiatu Świebodzińskiego o pomoc w 
ustaleniu spisu gospodarstw, w których utrzymywany jest drób. W wyniku czynności 
podjętych przez przedstawicieli samorządowych (sołtysów) ustalono, że na terenie 
działania PLW funkcjonuje 883 gospodarstw, z czego 44 gospodarstwa posiadają 
50 i więcej sztuk drobiu18.  

(dowód: akta kontroli str. 118, 352) 

Do wszystkich 44 podmiotów, Inspekcja skierowała (w trakcie kontroli NIK) pismo 
informujące o obowiązku rejestracji w PIW działalności polegającej na utrzymaniu 
drobiu w celu pozyskania od tych zwierząt lub z tych zwierząt produktów 
pochodzenia zwierzęcego, które przeznaczone są do wprowadzenia na rynek. 
Pismo informujące o wyżej opisanym obowiązku skierowane zostało także do 
Urzędów: Miejskich i Gminnych, Policji, Inspekcji sanitarnej. W związku z ww. 
pismami jeden z podmiotów złożył w Inspektoracie wniosek o rejestrację swojej 
działalności.  

(dowód: akta kontroli str. 117-120, 352) 

Według rejestru podmiotów nadzorowanych przez ZZZ19 na koniec 2015 r. i 2016 r. 
zarejestrowanych było odpowiednio: 

- 141, 145 podmiotów utrzymujących pszczoły, w tym 29 i 30 posiadających powyżej 
40 pni, z czego spośród ww. podmiotów sprzedaż bezpośrednią zarejestrowaną 
miał odpowiednio: 

 w roku 2015 – jeden podmiot utrzymujący pszczoły posiadający 27 pni 
(0,71% ogółu podmiotów utrzymujących pszczoły), w roku 2016 – dwa 
podmioty posiadające 27 i 10 pni (1,4% ogółu podmiotów utrzymujących 
pszczoły). Podmioty utrzymujące pszczoły niemające jednocześnie 
zarejestrowanej sprzedaży bezpośredniej nie były brane pod uwagę przy 
typowaniu podmiotów do badań monitoringowych na obecność substancji 
niedozwolonych, w tym antybiotyków. 

- osiem i siedem podmiotów utrzymujących akwakulturę (ryby), z czego spośród ww. 
podmiotów sprzedaż bezpośrednią zarejestrowaną miało odpowiednio: 

                                                      
17 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). 
18 W tym 16 posiadało 50 szt., 18 między 50, 100 szt., i 10 powyżej 100 szt.   
19 Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o którym mowa w przepisie art. 11 
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.).  
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 w roku 2015 i 2016 – sześć podmiotów (odpowiednio 75% i 86% ogółu 
podmiotów utrzymujących akwakulturę (ryby). Podmioty prowadzące 
akwakulturę nadzorowane przez ZZZ, nie prowadzące sprzedaży 
bezpośredniej były typowane do badań monitoringowych na obecność 
substancji B1. 

(dowód: akta kontroli str. 123, 352-353) 

PLW, opisując przyczyny typowania do badań monitoringowych podmiotów 
utrzymujących pszczoły, spośród wyłącznie posiadających zarejestrowaną sprzedaż 
bezpośrednią wyjaśniła m.in., iż: miód wyprodukowany w ramach sprzedaży 
bezpośredniej nie podlega nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej na dalszych etapach 
przetwarzania, ze względu na ich brak – jest sprzedawany bezpośrednio z 
gospodarstwa konsumentowi końcowemu. Miód z mniejszych pasiek jest 
wykorzystywany zwykle na potrzeby własne, natomiast większe pasieki sprzedają 
miód do zakładów zajmujących się jego przetwarzaniem i tam jest następne ogniwo 
nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej. PLW dodała jednocześnie, że: „W momencie 
rejestracji pasieki w rejestrze podmiotów nadzorowanych prowadzonym przez 
Zespół ZZZ pszczelarzowi była i jest udzielana informacja na temat wymagań 
dotyczących rejestracji sprzedaży bezpośredniej miodu. Planuję w II półroczu 2017 
r. przeprowadzenie szkolenia dla pszczelarzy z zakresu wymagań dotyczących 
sprzedaży bezpośredniej miodu oraz poinformowanie wszystkich pszczelarzy 
posiadających, co najmniej 40 pni o konieczności rejestracji sprzedaży 
bezpośredniej w przypadku sprzedaży miodu ostatecznemu konsumentowi.” 

(dowód: akta kontroli str. 340-341) 

W dniu 26 czerwca 2017 r. PLW wystosował do wszystkich hodowców pszczół 
posiadających 40 pni i więcej pismo o obowiązku rejestracji swojej działalności w 
PIW w zakresie sprzedaży bezpośredniej w przypadku sprzedaży miodu 
konsumentowi końcowemu lub dla zakładu, który zaopatruje konsumenta 
końcowego.  

(dowód: akta kontroli str. 124) 

1.5. W latach 2015-2016 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze 
przeprowadził w PIW osiem kontroli, z czego cztery dotyczyły spraw z zakresu 
działania ZPU (2 kontrole),  ZBŻ (2 kontrole), ZZZ (2 kontrole) oraz jedna kontrola 
dotycząca wyposażenia magazynu przeciwepizootycznego. 

Kontrole zadań nadzorczych realizowanych przez: 

- ZPU, przeprowadzone były w 2015 i 2016 r. (dotyczyły lat, w którym były 
przeprowadzane) i obejmowały m.in. liczbę przeprowadzonych kontroli, 
prawidłowość prowadzenia rejestrów, posiadania harmonogramów realizacji kontroli 
i ich realizację. Realizację monitoringu oraz ilośc pobranych prób, sporządzanie 
analizy ryzyka, prawidłowości wypełniania protokołów poboru próbek. W wyniku 
stwierdzonych uchybień zalecono m.in. zintensyfikowanie realizacji planów kontroli 
(kontrola w 2015 r.), uwzględnienie w harmonogramie planów kontroli powstałych w 
trakcie roku nowych podmiotów podlegających nadzorowi (kontrola w 2016 r.). 
Wszystkie zalecenia zostały zrealizowane; 

- ZBŻ,  dotyczyły organizacji urzędowego nadzoru nad bezpieczeństwem produktów 
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym m.in. 
dokumentowania przeprowadzonych kontroli, rozstrzygania spraw przez PLW w 
drodze decyzji administracyjnych (postępowanie pokontrolne), dokumentowanie 
kontroli urzędowych (kompleksowych i doraźnych (kontrola w 2016 r.) oraz 
prawidłowości kontroli urzędowych wynikających z nadzoru PLW nad 
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zatwierdzonymi zakładami sekcji V – mięso mielone, surowe wyroby mięsne i mięso 
odkostnione (kontrola w 2016 r.). Czynności kontrolne nie wykazały 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 129-130, 353) 

W latach 2015-2016 do Inspektoratu nie wpłynęły skargi lub wnioski dotyczące 
problematyki wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

 (dowód: akta kontroli str. 130, 353) 
 

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

Wydając decyzję z dnia 11 maja 2015 r., o wykreśleniu zakładu z rejestru (punkt 
skupu dziczyzny), PLW nie powiadomił o wykreśleniu Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, do 
czego był zobowiązany na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 uppz. 

(dowód: akta kontroli str. 125) 

Nieprzekazanie informacji o wykreśleniu, według PLW był wynikiem przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 338) 

W trakcie kontroli NIK, poinformowano ww. organy o wykreśleniu podmiotu z 
rejestru. 

(dowód: akta kontroli str. 126-127) 

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 drobiu oraz pszczół mogą bowiem wskazywać, że niektóre z 
tych podmiotów – z uwagi na skalę posiadanych zwierząt – powinny być objęte 
nadzorem weterynaryjnym po uprzednim dopełnieniu obowiązków rejestracyjnych. 

 

Powiatowa Lekarz zapewniła 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 zadania oraz udzielano wymaganych do sprawowania nadzoru 
upoważnień. Jednakże do realizacji niektórych z zadań Inspekcji, ze względów 
organizacyjnych lub braków osobowych, wyznaczano w drodze wymaganych decyzji 
administracyjnych lekarzy urzędowych. Rzetelnie prowadzono rejestry i wykazy 
podmiotów nadzorowanych, a  wnioski o wpis lub wykreślenie z rejestru załatwiano 
terminowo i we właściwej formie,  informując o tym (poza jednostkowym 
przypadkiem) właściwe organy. NIK zauważa jednak, że wskutek potencjalnego 
niedopełnienia obowiązków rejestracyjnych przez niektórych hodowców, PLW może 
nie dysponować pełną wiedzą o podmiotach objętych nadzorem weterynaryjnym. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Nadzór Inspekcji nad wykorzystaniem antybiotyków w 
produkcji zwierzęcej oraz egzekwowanie zaleceń 
pokontrolnych  

2.1. W Inspektoracie nie identyfikowano zagrożeń związanych z wykorzystaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej, poprzez sporządzanie m.in. strategii, 
programów, analiz, raportów. PLW, wskazując przyczyny ich braku powołała się na 
zakres zadań nadzorczych realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną stopnia 
powiatowego, wyjaśniając: „PLW nie sprawuje nadzoru nad obrotem i stosowaniem 
produktów leczniczych weterynaryjnych. Sprawowany nadzór dotyczy wymogów dla 
gospodarstw utrzymujących zwierzęta, w ramach którego kontroluje wymóg 
przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, sposobu przechowywania leków 
weterynaryjnych w gospodarstwach oraz w ramach nadzoru monitoruje pozostałości 
antybiotyków w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz stosowanie 
pasz leczniczych poprzez kontrolę dokumentacji oraz poprawność stosowania tych 
pasz. PLW posiada wiedzę w temacie stosowanych antybiotyków w leczeniu 
zwierząt na terenie powiatu uzyskaną w toku prowadzonych kontroli, lecz w zakresie 
swoich kompetencji nie jest właściwy do oceny zasadności leczenia antybiotykami 
chorób nie objętych zwalczaniem. Nadzór w tym zakresie sprawuje Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii  poprzez kontrolę wprowadzania do obrotu leków przez podmioty 
posiadające takie uprawnienia (gabinety, lecznice weterynaryjne). PLW nie posiada 
narzędzi prawnych do pozyskania informacji o skali wykorzystania antybiotyków w 
produkcji ze wszystkich gospodarstw będących pod nadzorem w skali roku. Posiada 
jedynie wiedzę na temat stosowanych antybiotyków w gospodarstwach objętych 
kontrolą. Nie jest zadaniem PLW gromadzenie i analizowanie danych dotyczących 
stosowania jednej z wielu grup leczniczych produktów weterynaryjnych na terenie 
powiatu jakim są antybiotyki.” 

(dowód: akta kontroli str. 341) 

2.2.  Badaniem  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 ZZZ. 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) kontrole 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 

Opis stanu 
faktycznego 
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produktów leczniczych weterynaryjnych i pasz leczniczych pod względem 
dopełniania właściwych warunków. 

(dowód: akta kontroli str. 161-165, 168-170, 182-195, 268) 

2.2.1. Planowanie kontroli w Inspektoracie następowało na podstawie m.in. Planu 
Urzędowej Kontroli Pasz (na 2015 i 2016 r.), Instrukcji GLW w sprawie 
postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu gospodarstw 
utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o 
przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem 
dobrostanu zwierząt z elementami zwalczania chorób zakaźnych20. Dokumenty te 
określały sposób postępowania przy m.in. typowaniu podmiotów do kontroli, 
sposobu jej prowadzenia, dokumentowania, częstoliwość kontroli w danym 
podmiocie, liczby podmiotów objętych kontrolą, kryteriów uwzględnianych w analizie 
ryzyka przy typowaniu do kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 233, 235-236, 270-271, 275-276, 277-280, 354) 

Uwzględniając założenia ustalone w Planie Urzędowej Kontroli Pasz oraz Instrukcji 
GLW w okresie  objętym kontrolą zaplanowano 169 kontroli21, przeprowadzając 185, 
z czego w zakresie:  

 dobrostanu zwierząt22 – 48 w 2015 r. i 46 w 2016 r.,   

 wykrywania substancji przeciwbakteryjnych w wodzie23 oraz wytwarzania 
pasz na własne potrzeby, żywienie zwierząt, produkcji pierwotnej24 - 47 w 
2015 r. i 45 w 2016 r.; 

Większa liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do kontroli zaplanowanych 
była wynikiem m.in. objęcia kontrolą podmiotów zarejestrowanych  w trakcie roku.  

(dowód: akta kontroli str. 161-165, 168, 268, 354-355) 

Analiza dokumentacji  kontrolnej - list kontrolnych SPIWET: „Pasze C”, „Pasze G”, 
dobrostan zwierząt wykazała, m.in., że: 

 we wszystkich (185) przeprowadzonych kontrolach badano ewidencje 
leczenia zwierząt, nie kontrolowano natomiast prawidłowości leczenia 
zwierząt m.in.: jego zasadności, prawidłowości zaordynowanych leków; 

 spośród 92 kontroli udokumentowanych listą kontrolną SPIWET: „Pasze C”, 
„Pasze G”, w 77 przypadkach ustalono poddanie zwierząt leczeniu, w 10 
przypadach pobrano oświadczenie od hodowcy o nieleczeniu zwierząt, a w 
5 przypadkach stwierdzono nieleczenie zwierząt, jednak nie ujęto w 
protokole złożonego przez hodowcę oświadczenia o nieleczeniu zwierząt; 

 w 93 kontrolach udokumentowanych listą kontrolną SPIWET gospodarstwa 
(dobrostan), poza odniesieniem się do prawidłowości prowadzonej u 
hodowcy ewidencji leczenia, nie pobierano oświadczeń o leczeniu lub nie 
zwierząt antybiotykami; 

 (dowód: akta kontroli str. 170, 268, 355) 

                                                      
20 Instrukcja z dnia 11 lutego 2015 r., nr GIWpr02010-1/2015. 
21 Kontrole udokumentowane: listą kontrolną SPIWET: gospodarstwa (dobrostan zwierząt), „Pasze 
G”, „Pasze C”. 
22 Lista kontrolna SPIWET gospodarstwa (dobrostan zwierząt). 
23 Lista kontrolna SPIWET „Pasze G”. Kontrole przeprowadzone jednocześnie z poborem próbek 
monitoringowych. 
24 Lista kontrolna – SPIWET „Pasze C”. 
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Zastępca PLW odnosząc się do zasadności ujmowania w liście kontrolnej SPIWET 
(dobrostan zwierząt) oświadczeń hodowcy w zakresie leczenia zwierząt wyjaśnił 
m.in., że oświadczenia dotyczące leczenia zwierząt są zapisywane w protokole 
jedynie w przypadku nieposiadania dokumentacji z leczenia, w związku z tym, iż 
takiego leczenia nie było w okresie ostatnich lat. Spiwety sporządzane podczas 
kontroli nie zawierały tych informacji dlatego, że wszyscy kontrolowani posiadali 
dokumentację z leczenia zwierząt, a w takiej sytuacji składanie oświadczeń nie jest 
zasadne. Nie uważam, że uzupełnianie listy kontrolnej SPIWET w zapis dotyczący 
oświadczeń jest niezbędny, czy konieczny, ale mógłby się znaleźć na takiej liście 
kontrolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 266-267) 

2.2.2. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono jedną kontrolę u hodowcy trzody 
chlewnej dotyczącą wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Kontrola ta 
przeprowadzona została z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji, po 
otrzymaniu informacji (27 maja 2016 r.) o nieprawidłowym wykorzystywaniu 
antybiotyków.  W ramach przeprowadzonych w dniu 27 czerwca 2016 r. czynności 
kontrolnych Inspektorów Weterynaryjnych oraz przeszukania przeprowadzonego 
przez Policjantów stwierdzono25 m.in.: brak ewidencji leczenia za 2014, 2015 i 2016 
r., posiadanie produktów leczniczych weterynaryjnych bez posiadania stosownej 
dokumentacji weterynaryjnej, posiadanie lekarstw przeterminowanych (np. z datą 
ważności z 2001 r.). Po zakończeniu czynności kontrolnych, hodowca przedstawił 
Inspektorom weterynaryjnym część dokumentacji weterynaryjnej. W dniu 19 lipca 
2016 r., PLW zawiadomił Komendę Powiatową Policji w Świebodzinie o podejrzeniu 
popełnienia wykroczenia przez właściciela gospodarstwa polegającego na 
prowadzeniu w sposób niewłaściwy ewidencji leczenia zwierząt, tj. o naruszenie art. 
85 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt26. Prokuratura dokonała zmiany kwalifikacji czynu wnosząc akt oskarżenia 
o popełnienie przestępstwa z art. 132b ustawy Prawo farmaceutyczne27 (brak 
weterynaryjnej dokumentacji medycznej). Sprawa do dnia zakończenia kontroli NIK 
nie została zakończona w postępowaniu sądowym.  

(dowód: akta kontroli str. 257-258, 261-265, 355) 

2.3. W okresie objętym kontrolą badania monitoringowe w zakresie substancji 
przeciwbakteryjnych z grupy B1 i A6 przeprowadzano w dwóch zespołach: ZBŻ i 
ZPU. Liczba zaplanowanych badań monitoringowych określana była przez 
Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Zielonej Górze i wyniosła łącznie 47 
badań, w tym w: 

 ZBŻ – 15 badań (8 w 2015 r. i 7 w 2016 r.), z czego zrealizowano 16 (8 w 
2015 r. i 2016 r.). Badaniem objęto tkanki zwierzęce, mleko, krew, miód; 

 ZPU – 32 badania (15 w 2015 r. i 17 w 2016 r.), z czego zrealizowano 31 
badań (14 w 2015 r. i 17 w 2016 r.). Badaniem objęto paszę oraz wodę. 

Niewykonanie w 2015 r. jednego zaplanowanego badania monitoringowego28, 
nastąpiło ze względu na brak podmiotów, u których mogłoby nastąpić pobranie 
próbki wody29, o czym poinformowano WIW. 

                                                      
25 Wcześniej dwukrotnie wraz z Policjantami próbowano rozpocząć czynności kontrolne. Wobec 
nieobecności właściciela odstępowano od kontroli. 
26 Pismo nr ZZZ.007.01.2016 PLW. 
27 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, ze zm.). 
28 Badania monitoringowe wody u brojlerów kurzych na obecność substancji z grupy B1 
29 M.in. ze względu na brak brojlerów kurzych u hodowcy, leczenie zwierząt antybiotykami w dacie 
planowanego poboru.   
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(dowód: akta kontroli str. 166, 239, 355-356) 

Zgodnie z pkt VII, ppkt 11 Instrukcji z dnia 15 marca 2013 r. w  sprawie zakresu i 
sposobu realizacji krajowego 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 (dalej Instrukcja) w Inspektoracie sporządzona została 
pisemna procedura dotycząca postępowania z  pobranymi próbkami. Spośród 
pracowników Inspektoratu wyznaczono pełnomocnika ds. monitoringu (pkt VII, ppkt 
6 Instrukcji), a magazyn Inspektoratu zawierał wymagane materiały/sprzęt do 
poboru próbek wymieniony w pkt VII, ppkt 11 Instrukcji. 

(dowód: akta kontroli str. 131-160, 356) 

Analiza dokumentacji 47 (31 w ZPU i 16 w ZBŻ) przeprowadzonych badań 
monitoringowych wykazała m.in., że: 

 spośród 31 przeprowadzonych badań monitoringowych (dotyczących paszy 
i wody): 

- w żadnym badaniu nie stwierdzono obecności substancji z grupy B1 i A6; 

- w 23 przypadkach dotyczących ustalenia występowania substancji z grupy 
B1 dostarczenie pobranej próbki do laboratorium docelowego nastąpiło po 
terminie określonym w  § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 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 zwierzęcego30 (dalej rozporządzenie); 

- w każdym przypadku z poboru próbki sporządzono  protokół, a w 
przypadku próbki wody przeprowadzano dodatkowo kontrolę, w ramach 
której ustalano m.in. prawidłowość dokumentacji leczenia zwierząt, 
weterynaryjnej, leczenia zwierząt antybiotykami; 

- o zamiarze poboru próbki Inspektor  Weterynaryjny informował hodowcę w 
dniu, w którym planowano pobór próbki; 

- dobór podmiotów do badań monitoringowych poprzedzony był 
sporządzeniem analizy ryzyka; 

 spośród 16 przeprowadzonych badań monitoringowych dotyczących tkanek 
zwierzęcych, mleka, krwi, miodu: 

- w żadnym badaniu nie stwierdzono obecności substancji z grupy B1 i A6; 

- w każdym przypadku pobór próbki do badania udokumentowany został 
protokołem pobrania próbki; 

- w dwóch przypadkach dostarczenie pobranej próbki do laboratorium 
docelowego pobranej w celu ustalenia występowania substancji z grupy B1 
nastąpiło po terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia; 

- o zamiarze poboru próbki informowano hodowcę w planowanym dniu 
poboru próbki lub dzień wcześniej, bez podawania informacji o materiale 
pobieranym do badań i kierunku badań; 

- dobór podmiotów do badań poprzedzony był sporządzeniem analizy 
ryzyka; 

                                                      
30 Dz. U. Nr 147, poz. 1067, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 171-181, 201-207, 233, 237-247, 356-357) 

Badaniami monitoringowymi dotyczącymi ustalenia występowania substancji z grupy 
B1 i A6 prowadzonymi na podstawie Planów Urzędowej Kontroli Pasz oraz 
Krajowego Programu Badań Kontrolnych objęto (w okresie 2015-2016) następującą 
ilość gospodarstw w stosunku do gospodarstw ogółem (w podziale na poszczególne 
gatunki utrzymywanych zwierząt): 

 50% w 2015 r., 60% w 2016 r. – gospodarstw utrzymujących kury nioski; 

 47,8% w 2015 r., 33,3% w 2016 r. gospodarstw utrzymujących indyki 
rzeźne; 

 20% w 2015 r., 66,7% w 2016 r. – gospodarstw utrzymujących brojlery 
kurze; 

 23% w 2015 r., 33,3% w 2016 r. – gospodarstw utrzymujących krowy 
mleczne; 

 12,5% w 2015 r., 14,3% w 2016 r. – gospodarstw utrzymujących ryby; 

 0,80% w 2015 r., 1,5% w 2016 r. gospodarstw utrzymujących trzodę 
chlewną;  

 0,7% w 2015 r. – gospodarstw utrzymujących pszczoły. 

(dowód: akta kontroli str. 161-165, 357) 

Badanie ewidencji leczenia zwierząt dokonywane przez pracowników Inspektoratu w 
trakcie kontroli poprzedzającej pobranie prób monitoringowych wody 
udokumentowanych w protokole SPIWET „PASZE G” wykazało, że: 

 spośród 15 hodowców objętych monitoringiem (w 2015 r.), u 12 hodowców 
(80%) stosowano antybiotyki w hodowli, (w okresie nie wcześniej niż 33 dni 
od daty pobrania próby monitoringowej) w tym u dwóch z trzech hodowców 
trzody chlewnej (66,7%),  u jednego hodowcy brojlera kurzego (100%), u 
dziewięciu hodowców brojlera indyczego (100%). W żadnym z dwóch 
przypadków nie stwierdzono stosowania antybiotyków przez hodowców kur 
niosek; 

 spośród 18 hodowców objętych monitoringiem (w 2016 r.), u 13 hodowców 
(72,2%) stosowano antybiotyki w hodowli, (w okresie nie wcześniej niż 34 
dni od daty pobrania próby monitoringowej) w tym u jednego z czterech 
hodowców trzody chlewnej (25%), u dwóch hodowców brojlera kurzego 
(100%), u dziesięciu hodowców brojlera indyczego (100%). W żadnym z 
dwóch przypadków nie stwierdzono stosowania antybiotyków przez 
hodowców kur niosek. 

 (dowód: akta kontroli str. 179-181, 357) 

PLW odnosząc się do uprawnień PLW w zakresie oceny zasadności i prawidłowości 
stosowania antybiotyków przez lekarzy wolnej praktyki wyjaśniła, że: „Ocena 
zasadności leczenia leży poza kompetencjami, zakresem umocowania  prawnego 
PLW, jednak jeżeli PLW w toku kontroli stwierdziłby nieprawidłowości w tym 
zakresie, przekazałby ww. informację właściwym instytucjom (tj. Izbie Lekarsko-
Weterynaryjnej, poinformował WIW - nadzór farmaceutyczny stosownie do 
stwierdzonych uchybień). Ponieważ nie stwierdzono w trakcie kontroli 
nieprawidłowości w zakresie leczenia antybiotykami dlatego też nie informowano 
właściwych podmiotów o stwierdzonych nieprawidłowościach.” 

Wśród działań, które mogłyby ograniczyć wykorzystywanie antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej PLW wymieniła (…)stosowanie prebiotyków, probiotyków oraz 
synbiotyków, profilaktyki swoistej chorób, tam gdzie jest to możliwe, poprawę 
dobrostanu zwierząt między innymi poprzez podnoszenie świadomości hodowców. 
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(dowód: akta kontroli str. 341-342) 

2.4. W trakcie kontroli NIK, pracownicy PIW przeprowadzili kontrolę na targowisku 
miejskim w Świebodzinie31 w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz kontrolę w 
gospodarstwie dotyczącą wykrywania substancji przeciwbakteryjnych w wodzie, w 
ramach której dokonano poboru próbki wody. W obu kontrolach nie stwierdzono 
nieprawidłowości, w tym dotyczącej prowadzonej dokumentacji weterynaryjnej, 
obecności substancji przeciwbakteryjnej w pobranej próbce wody, a w przypadku 
kontroli na targowisku podmiotów dokonujących tam sprzedaży bez wymaganej 
rejestracji w zakresie sprzedaży bezpośredniej. 

(dowód: akta kontroli str. 285-296, 357) 

2.5. PLW wskazując na problemy i ograniczenia w realizacji zadań Inspekcji w 
zakresie prawidłowego stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej wskazała 
na: 

- formę prowadzenia książki leczenia w gospodarstwie. Obecnie jest ona 
prowadzona w formie papierowej składającej się z pojedyńczych kart leczenia, które 
powinny być przechowywane przez właściciela zwierzęcia i lekarza dokonującego 
wpisu. Forma prowadzenia książki leczenia w postaci luźnych kart leczenia daje 
możliwość wybiórczego okazywania Inspektorowi w trakcie kontroli kart leczenia 
zwierząt, a Inspektor PIW nie ma narzędzi do ustalenia, czy okazana mu 
dokumentacja jest pełna. Nie może tego zweryfikować u lekarza wolnej praktyki 
gdyż lekarze ci nie podlegają kontroli przeprowadzanej przez PIW, lecz objęci są 
nadzorem Wojewódzkiej Inspekcji Wetrynaryjnej, która natomiast nie ma uprawnień 
do kontrolowania gospodarstw. 

Według PIW wskazana byłaby zmiana uregulowań prawnych w zakresie 
prowadzenia książki leczenia, która prowadzić powinna do nałożenia obowiązku 
prowadzenia jej w formie papierowej, z ponumerowanymi stronami, przeszytą lub 
przesznurowaną oraz rozszerzenia uprawnień WIW o kontrole w zakresie nadzoru 
farmaceutycznego w gospodarstwach. 

(dowód: akta kontroli str. 332-333) 

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

1. Przekazanie do laboratorium docelowego 25 próbek pobranych, w celu ustalenia 
występowania substancji z grupy B1, w tym 23 próbek pobranych przez ZPU (22 
próbki wody32 i jedna próbki paszy33) oraz dwóch próbek pobranych przez ZBŻ, 

                                                      
31 W dniu 5 czerwca 2017 r. dokonano oględzin czynności kontrolnych pracowników PIW wobec 
podmiotów prowadzących działalność objętą nadzorem weterynaryjnym na Targowisku Miejskim w 
Świebodzinie. 
32 Próbka pobrana w dniu: 23.03.2015 r. o godz. 10.40, dostarczona do laboratorium 25.03.2015 r.; 
22.06.2015 r. o godz. 10.30, dostarczona do laboratorium 24.06.2015 r.; 26.10.2015 r. o godz. 9.40, 
dostarczona do laboratorium 28.10.2015 r.; 3.08.2015 r. o godz. 10.00, dostarczona do laboratorium 
5.08.2015 r.; 25.05.2015 r. o godz. 12.00, dostarczona do laboratorium 27.05.2015 r.; 25.05.2015 r. o 
godz. 10.00, dostarczona do laboratorium 27.05.2015 r.; 8.06.2015 r. o godz. 9.20, dostarczona do 
laboratorium 10.06.2015 r.; 14.11.2016 r. o godz. 12.10, dostarczona do laboratorium 16.11.2016 r.; 
27.06.2016 r. o godz. 10.30, dostarczona do laboratorium 29.06.2016 r.; 21.03.2016 r. o godz. 10.40, 
dostarczona do laboratorium 23.03.2016 r.; 13.06.2016 r. o godz. 8.20, dostarczona do laboratorium 
15.06.2016 r.; 7.03.2016 r. o godz. 10.00, dostarczona do laboratorium 9.03.2016 r.; 11.04.2016 r. o 
godz. 10.20, dostarczona do laboratorium 13.04.2016 r.; 10.05. 2016 r. o godz. 9.10, dostarczona do 
laboratorium 12.05.2016 r.; 18.07.2016 r. o godz. 11.30, dostarczona do laboratorium 20.07.2016 r.; 
18.07.2016 r. o godz. 10.20, dostarczona do laboratorium 20.07.2016 r.; 12.09.2016 r. o godz. 10.00, 
dostarczona do laboratorium 14.09.2016 r.; 17.10.2016 r. o godz. 8.15, dostarczona do laboratorium 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(jedna jaja kurzego, jedna tkanki ryby)34, nastąpiło z przekroczeniem 30 godzinnego 
terminu od pobrania tych prób, a ponadto próbki wody były każdorazowo mrożone.  

Stosownie do wymogu określonego w przepisie § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia monitoringowego35 próbkę do badań pozostałości antybiotyków 
przechowuje się w temperaturze od 0 do 4 °C oraz przekazuje do laboratorium nie 
później niż przed upływem 30 godzin od ich pobrania.  

Żadna z próbek nie została cofnięta przez laboratorium. Przekazywanie próbek 
monitoringowych do laboratoriów następowało za pośrednictwem WIW w Zielonej 
Górze. 

(dowód: akta kontroli str. 171-178, 240-243, 361) 

Według wyjaśnień PLW oraz Inspektora Weterynaryjnego z ZBŻ przekazanie 
pobranych próbek nastąpiło w dniu ich pobrania do ZHW w Zielonej Górze 
(jednostka organizacyjna WIW) tj. dzień wcześniej przed planowanym, zgodnie z 
informacją uzyskaną z WIW, wyjazdem kierowcy WIW do laboratorium. 

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 251, 338-339, 344) 

Według wyjaśnień Inspektora Weterynaryjnego z ZPU próbki wody w kierunku 
wykrywania substancji z grupy B1 pobierane były w oparciu o wytyczne Głównego 
Lekarza Weterynarii z dnia 12 lutego 2014 r., nr GIWpuf-7010-7/2014(1), w których 
nie określono terminu na przekazanie prób do laboratorium oraz przy uwzględnieniu 
pisma zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 11 kwietnia 2012 r., nr 
GIWlab 830-19/12(1), w którym wydłużono dopuszczalny czas dostarczania próbek 
wody do laboratorium do 48 godzin. Próbka paszy została pobrana w oparciu o 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. 
ustanawiającego metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów 
urzędowej kontroli pasz, które nie określa terminu na dostarczenie próbki do 
laboratorium. Dodatkowo, składająca wyjaśnienia zaznaczyła, że laboratorium w 
sprawozdaniu z badania, jako procedurę pobierania próbek wody przywołuje 
wytyczne GLW z dnia 12 lutego 2014 r., w przypadku próbek paszy – 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009. 

(dowód: akta kontroli str. 208-232) 

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.  

2. Pobór próbek w ramach badań monitoringowych obejmujących tkanki zwierzęce, 
mleko, krew, miód (prowadzonych w Zespole ZBŻ) następował bez zachowania tzw. 

                                                                                                                                       
19.10.2016 r.; 17.10.2016 r. o godz. 10.50, dostarczona do laboratorium 19.10.2016 r.; 14.11.2016 r. 
o godz. 9.30, dostarczona do laboratorium 16.11.2016 r.; 16.05.2016 r. o godz. 8.15, dostarczona do 
laboratorium 18.05.2016 r.; 25.04.2016 r. o godz. 8.40, dostarczona do laboratorium 27.04.2016 r. 
33 Próbka pobrana w dniu 14.11.2016 r. o godz. 12.20, dostarczona do laboratorium 16.11.2016 r. 
34 Próbka pobrana w dniu: 24.03.2015 r. o godz. 9.30, dostarczona do laboratorium 26.03.2015 r., o 
godz. 7.30 oraz 26.07.2016 r., o godz. 11.00 dostarczona do laboratorium 28.07.2016 r., o godz. 
8.15. 
35 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). 
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aspektu pełnego zaskoczenia, bowiem o zamiarze poboru próbki informowano 
właściciela w tym samym dniu lub dzień wcześniej (nie podając informacji o 
materiale pobieranym do badań i kierunku badań), co było niezgodne z ustalonym 
sposobem pobierania próbek opisanym w pkt VII lit. C pkt 9 Instrukcji36. 

(dowód: akta kontroli str. 142, 244-245) 

Wskazując przyczyny informowania hodowcy o zamiarze poboru dzień wcześniej, 
PLW oraz Inspektor Weterynaryjny z ZBŻ wyjaśniły, że w związku z przyjętymi 
zasadami przekazywania pobranych próbek do odpowiednich laboratoriów – za 
pośrednictwem ZHW w Zielonej Górze, zwykle jeden raz w miesiącu, Inspektor 
weterynaryjny ma w praktyce jeden dzień (poprzedzający dzień wysyłki) na 
pobranie, opisanie i przesłanie próbek do Zielonej Góry, jeśli chodzi o wykrywanie 
pozostałości antybiotyków (grupa B1) gdzie czas od pobrania próbki do przekazania 
do laboratorium musi zamknąć się w ciągu 30 godzin. Podczas zachowania pełnego 
zaskoczenia, przez które rozumie się przyjazd do danego gospodarstwa w celu 
poboru próbek bez powiadomienia właściciela, w praktyce można właściciela na 
miejscu nie zastać. Właściciele stawów rybnych, pasiek, gospodarstw mlecznych, 
ferm drobiu itp. nie przebywają w miejscu prowadzenia działalności bez przerwy, 
bowiem w większości przypadków pracują zawodowo poza terenem gospodarstwa. 
Obecność właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jest wymagana przy 
pobieraniu próbki celem podpisania protokołu pobierania próbek, przedłożenia 
Inspektorowi niezbędnych dokumentów np. dokumentacji weterynaryjnej, 
dysponowania danymi wskazanymi w protokole sporządzanym przy poborze próbki  
i samego procesu pobrania: wpuszczenia na posesję i do odpowiednich zabudowań, 
pomocy w pobraniu próbki (np. złapanie i przytrzymanie drobiu przy pobieraniu krwi, 
odłowienie ryby ze stawu, wydojenie krowy itp.). Wykonanie telefonu do właściciela 
wytypowanego gospodarstwa w czasie krótszym niż 24 godziny przed pobraniem 
próbek, celem poinformowania go o przyjeździe, w mojej ocenie nie wpływa 
negatywnie na pobranie próbki z zaskoczenia jako, że hodowca nie był informowany 
o celu przyjazdu. Właściciel gospodarstwa dopiero po przyjeździe dowiadywał się 
jaka próbka i w jakim kierunku będzie pobierana. Przeprowadzone badania 
dotyczyły pobierania próbek tkanek zwierzęcych np. krew, jaja, mięśnie oraz mleka, 
zatem w ciągu kilku do kilkunastu godzin od powiadomienia o moim przyjeździe 
hodowca nie był w stanie przygotować zwierząt do badania, tak aby zagwarantować 
sobie uzyskanie wyniku negatywnego. 

(dowód: akta kontroli str. 249-250, 339-340) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, iż mimo wskazania racjonalnych argumentów, 
które wpłynęły na niezachowanie wymogu pełnego zaskoczenia przy poborze 
próbek, wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, nie przewidują odstępstw od 
ustanowionego rygoru, m.in. ze względu na rodzaj pobieranego materiału do 
badania.  

 

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

                                                      
36 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 15 marca 2013 r., nr GIWlab 830-9/13 w sprawie 
zakresu i sposobu realizacji krajowego 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. 

Ocena cząstkowa 
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bowiem, objęte kontrolą NIK, plany kontroli oraz plany badań monitoringowych,  
a wyniki kontroli oraz pobór prób monitoringowych udokumentował we właściwej 
formie. Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości dotyczyły natomiast 
przekraczania, wyznaczonego przepisami powszechnie obowiązującymi, czasu na 
dostarczenie pobranych próbek do laboratorium oraz niezachowywania aspektu 
pełnego zaskoczenia przy poborze próbek.  

 

3. Współpraca Inspekcji z innymi organami i podmiotami 

3.1. W dniu 19 lutego 2008 r. zawarte zostało porozumienie między PLW  
a Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świebodzinie (dalej PPIS) o 
współdziałaniu i współpracy obu organów, w tym sprawowania nadzoru nad 
przeprowadzaniem urzędowych kontroli żywności w zakładach produkujących środki 
spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz inne środki spożywcze, zwalczania 
chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone przez zwierzęta na ludzi lub z ludzi 
na zwierzęta (dalej Porozumienie). 

(dowód: akta kontroli str.307-316) 

Zakres wzajemnej współpracy obu organów, wynikający z postanowień 
Porozumienia obejmowała m.in.: 

• przekazywanie sobie (dwa razy do roku) informacji o zakładach wspólnie 
nadzorowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 Porozumienia;  

• przekazywanie PPIS listy podmiotów nadzorowanych produkujących produkty 
pochodzenia zwierzęcego; 

• informowanie PPIS o wynikach badań pobranych próbek w ramach monitoringu i 
urzędowej kontroli; 

• przekazywanie PPIS informacji dotyczących aktualnych danych teleadresowych; 

• uczestnictwo w szkoleniu (w 2015 r.) pracowników PIW zorganizowanym w 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. dotyczącym 
substancji dodatkowych, aromatów dymu wędzarniczego; 

• dokonywanie oceny wspólnej współpracy oraz bieżąca wymiana informacji w 
sprawach pełnionego nadzoru przez obie inspekcje; 

• wzajemne przekazywanie sobie informacji w sprawach dotyczących wystąpienia 
zagrożeń na nadzorowanym terenie m.in. o wynikach kontroli przeprowadzonych u 
podmiotów z terenu gminy Zbąszynek w miejscowości Dąbrówka Wlkp. gdzie 
wystąpiło masowe namnożenie się prusaków; 

• informowanie PPIS o podejrzeniu/stwierdzeniu wystąpienia choroby 
odzwierzęcej lub odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego podlegającego 
obowiązkowemu monitorowaniu, które dotyczyły zakładów z terenu właściwości 
PLW oraz o stwierdzonych przypadkach wystąpienia włośnicy u dzików. 

(dowód: akta kontroli str. 302-303) 

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono trzy wspólne kontrole (w zakresie 
bezpieczeństwa żywności) z Inspekcją Sanitarną, w tym jedna przeprowadzona 
została na targowisku miejskim. Kontrole dotyczyły: prawidłowości postępowania z 
karpiami w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych37, zapewnienia 

                                                      
37 Kontrola przeprowadzona w grudniu 2015 r. 
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odpowiednich warunków sanitarno-technicznych, higienicznych oraz dobrostanu ryb 
żywych38, legalności sprzedaży mięsa39. 

(dowód: akta kontroli str. 302-303, 317-328) 

Inspektorzy weterynaryjni z PIW (bez udziału PPIS) przeprowadzali czynności 
kontrolne we wszystkich marketach spożywczych - podmioty wspólnie nadzorowane 
z PPIS (dwóch), o których mowa w § 4 ust. 1 Porozumienia (zajmujących się 
rozbiorem mięsa). 

(dowód: akta kontroli str. 303) 

W latach 2015-2016 Organy inspekcji sanitarnej nie informowały PIW o stwierdzeniu 
sprzedaży bezpośredniej, marginalnej, lokalnej i ograniczonej (§ 4 ust. 5 
Porozumienia). Nie wystąpiły również przypadki informowania PLW przez organy 
Inspekcji Sanitarnej o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu targowisk w zakresie 
objętym nadzorem weterynaryjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 303) 

3.2. Poza ww. współpracą z Inspekcją Sanitarną w okresie objętym kontrolą PLW 
współpracował również m.in. z gminami powiatu świebodzińskiego, Wojwódzką 
Inspekcją Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, Starostwem Powiatowym, Inspekcją Transportu 
Drogowego, Policją, Strażą Pożarną, Izbą Rolniczą oraz Kołami Łowieckimi, przy 
czym zakres tej współpracy nie dotyczył problematyki wykorzystania antybiotyków w 
produkcji zwierzęcej. 

(dowód: akta kontroli str. 305-306) 

3.3. W okresie objętym kontrolą Inspektorat nie przesyłał oraz nie otrzymywał 
powiadomień RASFF w związku ze stwierdzeniem antybiotyków w produktach 
pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt.  

 (dowód: akta kontroli str. 331) 

3.4.  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. 302-303, 305-306) 

PLW odnosząc się do zasadności rozpoczęcia współpracy z innymi organami 
wyjaśniła, iż: „Instytucją najbardziej zainteresowaną tematyką wykorzystania 
antybiotyków w produkcji może być Ośrodek Doradztwa Rolniczego, z którym 
Inspektorat współpracuje. W najbliższym czasie, w przypadku szkoleń 
zorganizowanych wspólnie z ODR dla hodowców przedstawiciel Inspektoratu zwróci 
uwagę na zagadnienie antybiotyków w produkcji zwierzęcej.” 

 (dowód: akta kontroli str. 342) 

                                                      
38 Kontrola przeprowadzona w marcu 2016 r. w sklepie rybnym w związku ze złożonym przez 
podmiot wnioskiem o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów. 
39 Kontrola przeprowadzona w czerwcu 2016 r. na targowisku Miejskim w Świebodzinie dotycząca 
legalności sprzedaży mięsa. W wyniku tej kontroli nie stwierdzono przypadków nielegalnej sprzedaży 
mięsa. 
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3.5. Trudności i ograniczenia w pracy Inspektoratu, opisane przez PLW, nie dotyczą 
współpracy z innymi podmiotami.  

 (dowód: akta kontroli str. 332) 

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, informacje 
o występujących zagrożeniach na nadzorowanym terenie, wyniki badań 
monitoringowych, a także dokonując okresowej oceny prowadzonej współpracy. 
Współpraca z innymi organami lub podmiotami nie obejmowała problematyki 
wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.  

IV. Uwagi i 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 Kontroli40, wnosi o zapewnienie przestrzegania aspektu pełnego 
zaskoczenia przy poborze próbek do badań monitoringowych. 

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 
wykorzystaniu uwagi oraz wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Zielona Góra, dnia 6 lipca 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Anna Tronowicz 

Specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

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