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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 Natalia Kajzer, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/37/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubsku, ul. XX-lecia 54, 68-300 Lubsko (dalej: 
PIW lub Inspektorat). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Powiatowym Lekarzem Weterynarii jest od dnia 1 września 2009 r. Krzysztof Hadzik1 
(dalej: Powiatowy Lekarz lub PLW).  

(dowód: akta kontroli str. 3-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

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.  

Przyjęta w Inspektoracie struktura organizacyjna odpowiadała obowiązującym 
wymogom, a pracownikom Inspektoratu przypisano określone obowiązki i zadania 
oraz udzielano wymaganych do sprawowania nadzoru upoważnień.  

Zakres sprawowanego nadzoru nad wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji 
żywności pochodzenia zwierzęcego obejmował kontrolę prawidłowości prowadzonej 
przez hodowców dokumentacji (ewidencji) leczenia zwierząt oraz prowadzenia 
badań monitoringowych na obecność niedozwolonych substancji. PLW zrealizował 
zaplanowane kontrole oraz badania monitoringowe. Właściwie typowano podmioty 
do objęcia nadzorem, a ich wyniki dokumentowano we właściwej formie. 
Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości dotyczyły przekraczania 
wymaganego przepisami powszechnie obowiązującymi, czasu na dostarczenie 
pobranych próbek do laboratorium. 

PLW rzetelnie prowadził wymagane rejestry/wykazy, wydawał decyzje o wpisie bądź 
wykreśleniu z rejestru. NIK zauważa jednak, że wskutek potencjalnego 

                                                      
1 W związku z nieobecnością od dnia 31 marca 2017 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii 
(zwolnienie lekarskie), na podstawie upoważnienia nr 1/Z/17 z dnia 2 stycznia 2017 r. w jego imieniu 
występuje lekarz weterynarii Beata Rybaczkowska, starszy inspektor weterynaryjny ds. 
bezpieczeństwa żywności. W Inspektoracie nie powołano formalnie Zastępcy Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. 
2 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 ogólna 
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niedopełnienia obowiązków rejestracyjnych przez niektórych hodowców, PLW może 
nie dysponować pełną wiedzą o podmiotach podjętych nadzorem. 

Inspektorat właściwie realizował współpracę w oparciu o porozumienie zawarte  
z Inspekcją Sanitarną w zakresie wynikającym z potrzeb, podejmował działania 
nadzorcze w wyniku uzyskanych informacji oraz informował na bieżąco inne organy 
i instytucje o zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo żywności 
pochodzenia zwierzęcego. Również podejmując działania w ramach systemu 
RASFF3, postępował stosownie do przyjętych schematów działania. Współpraca  
z innymi podmiotami nie dotyczyła wykorzystania antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena przygotowania Inspektoratu do sprawowania nadzoru nad 
wykorzystaniem antybiotyków do produkcji zwierzęcej 

1.1. W celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego Inspekcja Weterynaryjna 
realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa produktów 
pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego oraz 
zadania z zakresu monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości 
chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych 
m.in. w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia 
zwierząt oraz paszach.  

W strukturze Inspektoratu wydzielono stanowiska zgodne z realizowanymi 
zadaniami4, tj.: zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt5 (ZZZ), zespół ds. 
bezpieczeństwa żywności (ZBŻ) oraz zespół ds. pasz i utylizacji (ZPU).  

Inspektoratem kierował Powiatowy Lekarz Weterynarii spełniający wymogi 
sformułowane w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej6.   

(dowód: akta kontroli str. 3-8) 

Łączna liczba podmiotów nadzorowanych przez PLW na koniec 2014 r. wynosiła 
1.591, na koniec 2015 r. – 1.569 oraz 2016 r. – 1.548. Natomiast liczba podmiotów 
nadzorowanych w podziale  na poszczególne zespoły była następująca: 

 ZPU: 2014 r. – 598, 2015 r. – 589, 2016 r. – 583. Największą grupę 
stanowili hodowcy zwierząt gospodarskich (odpowiednio: 407, 395, 388) 
oraz zarejestrowane gospodarstwa produkujące materiały paszowe (2014 r. 
– 168 oraz 2015 r. i 2016 r. – 167); 

 ZBŻ: 2014 r. i 2015 r. – 68, 2016 r. – 71, w tym m.in. gospodarstwa 
produkujące mleko do skupu (2014 r. i 2015 r. – 33 oraz 2016 r. – 28), 

                                                      
3 Rapid Alert System for Food and Feed - Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych 
Produktach Żywnościowych i Paszach. 
4 Regulamin organizacyjny Inspektoratu ustalony zarządzeniem nr 1/2016 Powiatowego Lekarza 
Weterynarii  
z dnia 18 stycznia 2016 r.  Wcześniej obowiązywał regulamin organizacyjny ustalony zarządzeniem 
nr 2 z dnia 26 kwietnia 2011 r.   
5 W ramach, którego wyodrębniono stanowisko ds. zdrowia zwierząt oraz stanowisko ds. ochrony 
zwierząt. 
6 Dz. U. z 2016 r., poz. 1077 ze zm.  

Opis stanu 
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podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią (2014 r. i 2015 r. – 11, 2016 
r. – 17); 

 ZZZ: 2014 r. – 925, 2015 r. – 912, 2016 r. – 894. Największą grupę 
stanowiły zakłady prowadzące utrzymywanie bydła (odpowiednio 281, 275  
i 255), utrzymywanie koniowatych (2014 r. – 216, 2015 r. i 2016 r. – 204) 
oraz utrzymywanie pszczół (198, 207, 223). 

(dowód: akta kontroli str. 71, 211-248) 

1.2. W latach 2015-2016 w PIW zatrudnionych było dwanaście osób na 10,4 etatu7, 
w tym pięciu lekarzy weterynarii na stanowiskach Powiatowego Lekarza Weterynarii 
i starszego inspektora weterynaryjnego oraz starszy kontroler z wykształceniem 
technika weterynaryjnego. Zatrudnienie w zespołach przedstawiało się następująco: 
po jednym lekarzu weterynarii w ZBŻ i ZPU oraz dwóch lekarzy weterynarii i technik 
weterynaryjny w ZZZ.  

Osoby zatrudnione w tych zespołach posiadały aktualne zakresy obowiązków,  
a także upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w zakresie wynikającym  
z przypisanych zadań do poszczególnych zespołów oraz upoważnienia do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia.  

Osoby te uczestniczyły w następujących szkoleniach z zakresu problematyki 
stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej: 

1) Powiatowy Lekarz oraz starszy inspektor ds. bezpieczeństwa żywności  
w dniu 10 lutego 2015 r. uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym 
organizowanym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze 
(WIW) w trakcie, którego omawiano sprawy związane z programem badań 
kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości 
produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego; 

2) w dniu 9 czerwca 2015 r. lekarze weterynarii zatrudnieni w Inspektoracie 
uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez WIW w zakresie nadzoru 
nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych; 

3) w dniach 1-2 października 2015 r. straszy inspektor weterynaryjny ds. pasz  
i utylizacji odbył szkolenie z zakresu higieny pasz, farmacji weterynaryjnej  
i utylizacji w ramach programu szkoleń organizowanego przez Głównego 
Lekarza Weterynarii. 

Ponadto, jak wyjaśniła Beata Rybaczkowska, pracownicy Inspektoratu uczestniczyli 
w kursach i szkoleniach z zakresu problematyki antybiotyków w produkcji zwierzęcej 
cyklicznie od 2012 r., również WIW przekazywał aktualne materiały szkoleniowe  
w celu wykorzystania służbowego. Pracownicy merytoryczni nie uczestniczyli  
w szkoleniach (kursach, seminariach) organizowanych przez podmioty spoza 
Inspekcji Weterynaryjnej obejmujących problematykę związaną z nadzorowaniem 
wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.  

(dowód: akta kontroli str. 8-20, 210) 

1.3. Wykonanie planu wydatków Inspektoratu w latach 2015 i 2016 wyniosło 903,7 
tys. zł oraz 893,8 tys. zł. Środki przeznaczone na wydatki osobowe, tj. wydatki 
płacowe i pochodne stanowiły odpowiednio 65% oraz 70,4% wydatków ogółem 
(583,4 tys. zł oraz 628,9 tys. zł). Wyższe środki budżetowe w 2015 r. związane były 

                                                      
7 W tym dziesięć osób na 9,17 etatu na stanowiskach w służbie cywilnej. W okresie objętym kontrolą 
Inspektorat nie przeprowadził naborów. 
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m.in. z poniesieniem wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w kwocie 34,6 tys. 
zł przeznaczonych na zakup drukarki oraz trychinoskopu.  

W 2015 r. Inspektorat trzykrotnie występował o zwiększenie planu finansowego 
środków budżetowych o łączną kwotę 210,0 tys. zł. Budżet zwiększono środkami 
pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa o łączną kwotę 207,6 tys. zł8. 
Zaś w 2016 r. Inspektorat wystąpił dwukrotnie o zwiększenie planu finansowego 
środkami z rezerwy celowej na łączną kwotę 150,0 tys. zł, łącznie zwiększono 
budżet o 127,0 zł9. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) osób 
merytorycznych związanych z wykonywaniem nadzoru weterynaryjnego wyniosło  
w 2015 r. 4,4 tys. zł oraz w 2016 r. 4,7 tys. zł (było wyższe o 6,4%).  

(dowód: akta kontroli str. 21-26) 

Powiatowy Lekarz w latach 2015-2016 nie prowadził naborów oraz nie występował 
do WIW o zwiększenie środków na wynagrodzenia. Główna księgowa wyjaśniła, iż 
braki kadrowe Inspektoratu są tak znaczne, że zatrudnienie jednego pracownika nie 
zmieniłoby sytuacji, dlatego konieczne było posiłkowanie się do realizacji zadań 
merytorycznych wyznaczonymi lekarzami weterynarii. Na zatrudnienie lekarzy 
wyznaczonych co roku w budżecie państwa przeznaczone są środki z rezerwy 
celowej. Są to pieniądze „znaczone” i tylko tak można je wydatkować. Inspektorat co 
roku korzystał z lekarzy wyznaczonych i składał zapotrzebowanie do WIW na środki 
z rezerwy celowej. 

(dowód: akta kontroli str. 46-47) 

Na wyposażeniu Inspektoratu nie znajdowało się zaplecze laboratoryjne do 
przeprowadzenia 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 
w ramach Planu Urzędowych Kontroli Pasz były dostarczane do Zakładów Higieny 
Weterynaryjnej WIW (przede wszystkim ZHW WIW w Poznaniu i Wrocławiu) lub 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego  
w Puławach. 

(dowód: akta kontroli str. 207) 

1.4. Powiatowy Lekarz w drodze decyzji administracyjnej wyznaczył w każdym roku 
(2015-2016) po pięciu lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspektoratu, 
do wykonywania zadań określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. d, e, f ustawy  
o Inspekcji Weterynaryjnej, uzasadniając ich wyznaczenie brakami osobowymi 
Inspektoratu. Ponadto, w każdym roku trzem osobom zlecono wykonywanie 
czynności pomocniczych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, 
jednakże zlecenie im w 2015 r. wykonywania czynności pomocniczych nastąpiło 
jedynie w drodze umowy zlecenia, bez uprzedniego wydania decyzji 
administracyjnej o wyznaczeniu tych osób do wykonywania czynności, o których 
mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Ww. osobom wypłacono 
łącznie 3.456 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 40-41, 48-51) 

                                                      
8 Korekta budżetu na koniec roku 2015 r. – zmniejszenie środków z rezerwy o 2,4 tys. zł. 
9 Dwie korekty budżetu na koniec 2016 r. – zmniejszenie środków łącznie o 23,0 tys. zł. 
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W sprawie braku decyzji Główna Księgowa wyjaśniła, że nie wydawano decyzji 
administracyjnych w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności 
pomocniczych z uwagi na błędną interpretację przepisów. Uznano wtedy, iż decyzja 
wymagana jest tylko przy wyznaczeniu lekarza weterynarii, a w przypadku 
personelu pomocniczego wystarczy umowa zlecenie. Zostało to skorygowano  
w 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 47) 

Zakres czynności osób wyznaczonych obejmował: 

 badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, w tym badania przed i poubojowe oraz 
badanie mięsa zwierząt łownych,  

 nadzór nad rozbiorem, przetwórstwem i przechowywaniem mięsa, 

 wystawianie świadectw zdrowia, 

 w przypadku pomocników – poskramianie zwierząt, pomoc przy 
wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych oraz 
pobieranie próbek do badań. 

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

 (dowód: akta kontroli str. 48-51, 126) 

W sprawie zakresu czynności wykonywanych przez pomocników lekarzy 
weterynarii, Główna Księgowa wyjaśniła, że mimo, iż w umowach w 2016 r. 
określono szeroki zakres czynności pomocniczych, osoby wyznaczone 
uczestniczyły jedynie w poskramianiu zwierząt, za te czynności dostawały 
wynagrodzenie w wysokości 12 zł za godzinę10, ponieważ nie posiadają kwalifikacji 
do wykonywania innych czynności pomocniczych. Zbyt szeroki zakres czynności 
określony w umowach wynikał z błędnego sporządzenia umów. Jednocześnie 
zadeklarowała, że w decyzjach i umowach zawartych na 2017 r. zakres czynności 
pomocniczych zostanie prawidłowo sformułowany. 

(dowód: akta kontroli str. 47) 

Powiatowy Lekarz sprawował nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez 
wyznaczonych lekarzy. I tak: w 2015 r. przeprowadzono dziewięć kontroli czynności 
prowadzonych przez wyznaczonych lekarzy, a w 2016 r. – 15 kontroli. W ich wyniku 
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 52) 

Wydatki poniesione przez Inspektorat w związku z wykonywaniem zadań przez 
wyznaczonych lekarzy weterynarii i pomocników w 2015 r. wyniosły łącznie 145,4 
tys. zł, w 2016 r. – 142,6 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 27-45) 

1.5. Badanie w zakresie rzetelności prowadzenia rejestrów i wykazów podmiotów 
nadzorowanych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego11 oraz wydawania decyzji 

                                                      
10 Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie 
warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne 
osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2013 r. poz. 424). 
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 242. 
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administracyjnych w stosunku do tych podmiotów (art. 20 ust. 1 tejże ustawy 
wykazało m.in., że: 

1) łącznie w latach 2015-2016 wydano dziewięć decyzji w sprawie wpisu do 
rejestru lub wykazu zakładów, nie wystąpiły przypadki wykreślenia 
podmiotów z rejestru lub wykazu; 

2) decyzje w sprawie wpisu do rejestru oraz zatwierdzenia wydawane były na 
wniosek w terminach określonych w art. 35 KPA12; 

3) informacje o zmianach w rejestrach i wykazach każdorazowo przekazywano 
za pośrednictwem WLW do GLW (art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy); 

4) rejestry prowadzone były zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, 
a dane w nich ujawnione były zgodne z rejestrami i wykazami 
prowadzonymi przez GLW. 

(dowód: akta kontroli str. 53-54) 

W latach 2015-2016 Inspektorat ujawnił dwa przypadki prowadzenia działalności 
bez odpowiedniego wpisu w rejestrze oraz wymierzono karę finansową, o której 
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego 
oraz w §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości 
kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o produktach pochodzenia 
zwierzęcego13, w łącznej wysokości 1.600 zł. I tak: 

 decyzją nr 01/kp/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w łącznej wysokości 400 zł za 
produkcję oraz wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia 
zwierzęcego (masło i śmietana) przeznaczonych do sprzedaży 
bezpośredniej bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów – § 1 pkt 2 lit. b) 
oraz pkt 4 ww. rozporządzenia (w wyniku informacji uzyskanej od PPIS – 
opisane w pkt 3.1. niniejszego wystąpienia); 

 decyzją nr 01/kp/15 z dnia 19 lutego 2015 r. łącznie 1.200 zł za 
prowadzenie produkcji w zakładzie, który podlega zatwierdzeniu, bez tego 
zatwierdzenia oraz prowadzenie produkcji w zakładzie, który podlega 
rejestracji, bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów - § 1 pkt 1 lit. a) i pkt  
2 lit a) ww. rozporządzenia – podmiot został wpisany do rejestru zakładów. 

(dowód: akta kontroli str. 55-70) 

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 
ptaków14 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, sołtysami oraz z lekarzami wolnej praktyki podjął m.in. działania 
informujące (pisma, ulotki, strona internetowa) o konieczności zgłoszenia oraz 
wprowadzeniu prawnych zakazów i nakazów w utrzymaniu drobiu. W wyniku ww. 

                                                      
12 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 
23 ze zm.).  
13 Dz. U. Nr 93, poz. 600. 
14 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). 
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działań otrzymano 1.413 zgłoszeń gospodarstw posiadających ptactwo15, w tym 60 
gospodarstw posiadających więcej niż 50 sztuk kur. 

(dowód: akta kontroli str. 72-81) 

Jednocześnie analiza rejestrów prowadzonych przez PIW16 wykazała, że na koniec 
2016 r. zarejestrowanych było 223 podmioty utrzymujące pszczoły, z tego 38 
gospodarstw prowadzących produkcję miodu utrzymujących pasieki powyżej 40 rodzin 
pszczelich17. Spośród ww. podmiotów tylko dwa były zarejestrowane, jako 
gospodarstwa prowadzące sprzedaż bezpośrednią miodu. W 2016 r. podmioty 
utrzymujące pszczoły o największej liczbie rodzin pszczelich (np. dwa powyżej 100 
pni) nie były brane pod uwagę przy typowaniu podmiotów do badań 
monitoringowych na obecność substancji niedozwolonych, w tym antybiotyków. 

 (dowód: akta kontroli str. 71, 82-93) 

W sprawie działań jakie zamierza podjąć Inspektorat w celu identyfikacji podmiotów 
prowadzących sprzedaż bezpośrednią żywności pochodzenia zwierzęcego bez 
rejestracji, starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności wyjaśniła, 
że drób wchodzący w skład stada może być w różnej fazie rozwojowej – od pisklęcia 
do kury, która przestała się nieść. Ilość produktów pozyskanych ze stada kur  
o liczebności 50 i więcej sztuk może być swobodnie wykorzystany na użytek własny. 
Podobnie, nie można zakładać, że podmiot posiadający powyżej 40 rodzin 
pszczelich prowadzi sprzedaż bezpośrednią, w tym przypadku istnieją inne 
możliwości zbytu. Rejestracja podmiotów w zakresie produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego następuje na wniosek, nie zaś z urzędu. PLW  
w przypadku stwierdzenia, iż następuje wprowadzanie produktów do obrotu  
z zakładu, który nie został zatwierdzony lub zarejestrowany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami nakłada na podmiot karę pieniężną, natomiast nie 
dokonuje rejestracji podmiotu. Ponadto zapewniła, że PLW prowadził już akcję 
informacyjną o obowiązku rejestracji i takie działania będą podejmowane w dalszym 
ciągu. 

(dowód: akta kontroli str. 94-99)     

Powiatowy Lekarz podejmował następujące działania mające na celu identyfikację 
gospodarstw produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego prowadzących 
sprzedaż bezpośrednią, a niewpisanych do właściwego rejestru: 

1) W dniu 7 kwietnia 2016 r. Powiatowy Lekarz wystosował pismo – apel 
informujące o:  

 konieczności spełnienia wymagań weterynaryjnych do prowadzenia 
działalności polegającej na sprzedaży bezpośredniej,  

 rodzajach produktów, które mogą być objęte przeznaczone do sprzedaży 
bezpośredniej,  

 konieczności zalegalizowania takiej działalności we właściwym 
Inspektoracie Weterynarii,  

 wysokości kar pieniężnych za produkcję oraz wprowadzanie na rynek 
produktów pochodzenia zwierzęcego bez rejestracji. 

                                                      
15 Tj. m.in.: kury, gołębie, gęsi, perlice, kaczki, indyki. 
16 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.).  
17 Ujętych opracowaniach przekazywanych co roku do WIW w Zielonej Górze celem przydzielenia 
liczby prób do badań monitoringowych 
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Treść pisma wraz z prośbą o jego rozpowszechnienie przekazano do 10 urzędów 
gmin i miast z terenu powiatu żarskiego, Starostwa Powiatowego w Żarach, 
Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze, 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żarach.  

Tej samej treści pismo w dniu 30 marca 2016 r. przekazano do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Żarach, które jest administratorem dwóch targowisk miejskich  
w Żarach.  

2) Podobną akcję informacyjną Powiatowy Lekarz przeprowadził również w dniach 
28 i 29 października 2014 r., w związku ze zbliżającym się okresem 
przedświątecznym oraz zwiększeniem sprzedaży żywych karpi. Pismo 
informujące o obowiązkach rejestracyjnych i wysokości kar za ich naruszenie 
przekazano urzędom miast i gmin z terenu powiatu żarskiego, Staroście 
Żarskiemu, Komendzie Powiatowej Policji w Żarach oraz Łużyckiej Lokalnej 
Grupie Rybackiej;  

3) Od 28 października 2014 r. na stronie internetowej PIW zamieszczony jest 
komunikat PLW w sprawie obowiązku rejestracji sprzedaży bezpośredniej18. Na 
stronie umieszczono wzór wniosków o zatwierdzenie projektu technologicznego 
oraz wpis do rejestru, a także pouczenie o wysokości kar pieniężnych za 
naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego za wprowadzanie 
na rynek oraz produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego bez uzyskania 
wpisu do rejestru zakładów.   

(dowód: akta kontroli str. 100-106, 249-250) 

W ramach nadzoru podmiotów wpisanych do rejestru sprzedaży bezpośredniej 
dniach 21-22 grudnia 2015 r. Inspektorat przeprowadził cztery kontrole na trzech 
targowiskach (w Żarach, Lubsku i Trzebielu), którymi objęto podmioty prowadzące 
sprzedaż bezpośrednią ryb. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny czynności nadzorczych PLW na targowisku 
miejskim w Żarach ujawniły dwa podmioty (spośród sześciu skontrolowanych) 
wprowadzające do obrotu jaja (fermy jaj zarejestrowane w PIW w Żaganiu) bez 
zatwierdzenia jako zakład pakowania jaj19. Informacje o wynikach kontroli przekazano 
zgodnie z właściwością do PLW w Żaganiu, celem podjęcia dalszych czynności. 

 (dowód: akta kontroli str. 107-123) 

W sprawie prowadzenia czynności nadzorczych w zakresie sprzedaży 
bezpośredniej na targowiskach, starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa 
żywności wyjaśniła, że ze względów organizacyjnych (braki kadrowe, możliwy 
szerszy zakres działań) prowadzone były przede wszystkim kontrole w miejscu 
produkcji, a nie w miejscu wprowadzania produktów do obrotu – na targowisku.  
W przypadku kontroli w miejscu produkcji dokonuje się również kontroli w zakresie 
pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych, tzw. 
Charakterystyka gospodarstwa obejmująca sprawdzenie dokumentacji 
weterynaryjnej, czy gospodarstwo znajduje się w trakcie leczenia, okresów karencji 
po zastosowanym leczeniu. Takich czynności nie można wykonywać na targowisku, 
czy też w miejscu targowym. Ponadto dodała, że zostanie rozważona zasadność  
i możliwość (ze względów organizacyjnych i finansowych) prowadzenia 
dodatkowych kontroli na targowiskach. 

                                                      
18 http://www.piw-zary.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=1&id=3&x=10&n_id=103  
19 Czynności prowadzono z udziałem przedstawicieli PPIS w Żarach.  

http://www.piw-zary.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=1&id=3&x=10&n_id=103
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(dowód: akta kontroli str. 107-108) 

1.6. WIW w latach 2015-2016 przeprowadził łącznie 10 kontroli w Inspektoracie (po 
pięć w każdym roku). W zakresie objętym kontrolą NIK, WIW przeprowadził dwie 
kontrole (22 kwietnia 2015 r. oraz 22 kwietnia 2016 r.) w przedmiocie nadzoru nad 
wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, nadzór na utylizacją, 
sprawozdawczość i prowadzenie rejestrów oraz kontrolę w przedmiocie 
sprawowania nadzoru i ochroną zwierząt (28 maja 2015 r.), w której sprawdzono 
m.in. prawidłowość kontroli przez PIW dokumentacji stosowanego leczenia  
u zwierząt. W toku kontroli z 22 kwietnia 2015 r. stwierdzono brak planów kontroli 
pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (uppz), które po 
zakończeniu kontroli zostały uzupełnione. W pozostałych przypadkach nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 (dowód: akta kontroli str. 124-125) 

Sprawy dotyczące problematyki wykorzystywania antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej nie były przedmiotem skarg i wniosków, ani przedmiotem kontroli innych 
organów. 

(dowód: akta kontroli str. 126)  

1.7. Jako najważniejsze ograniczenia w przygotowaniu Inspektoratu do realizacji 
zadań dotyczących nadzoru, z uwzględnieniem zapewnienia prawidłowego 
wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, egzekwowania zaleceń 
pokontrolnych oraz właściwej współpracy na rzecz prawidłowego wykorzystania 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej, Beata Rybaczkowska wskazała braki kadrowe  
i braki finansowe, co przy ilości zadań ustawowych powoduje wykonywanie zadań 
najpilniejszych i niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego. 
Stwierdziła, że Inspektorat jest przygotowany merytorycznie do realizacji nałożonych 
zadań, trudności jednak mogą stanowić przepisy prawa weterynaryjnego, które są 
niespójne lub zawierają luki. 

(dowód: akta kontroli str. 94-99) 

W 2015 r., z uwagi na błędną interpretację prawa, Powiatowy Lekarz zlecił trzem 
osobom wykonywanie czynności pomocniczych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 
2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, bez uprzedniego wyznaczenia tych osób  
w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i zakres czynności 
przekazanych do wykonania, co stanowiło naruszenie przepisu art. 16 ust. 2 ww. 
ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 48-51) 

1. Najwyższa Izba Kontroli uznaje za pożądane kontynuowanie dotychczasowych 
oraz wdrożenie zadeklarowanych działań, w celu zidentyfikowania podmiotów, 
które powinny być objęte nadzorem weterynaryjnym, również poprzez nadzór na 
targowiskach, na co wskazują ustalenia stanu faktycznego przedstawione w pkt. 
1.5. niniejszego wystąpienia. 

2. NIK zwraca uwagę na konieczność właściwego formułowania zakresu zleconych 
czynności do wykonywania przez osoby wykonujące czynności pomocnicze, 
zarówno w wydawanych decyzjach w sprawie wyznaczenia oraz w zawieranych  
z nimi umowach. Dotychczasowe zapisy w tym zakresie nie odpowiadały bowiem 
faktycznemu zakresowi zleconych i wykonywanych zadań. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  
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W ocenie NIK, pomimo braków kadrowych, 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 zadania oraz 
udzielano wymaganych do sprawowania nadzoru upoważnień. Do realizacji 
niektórych z zadań Inspekcji, z uwagi na niekorzystną sytuację kadrową, 
wyznaczano w drodze wymaganych decyzji administracyjnych lekarzy urzędowych.  

PLW rzetelnie prowadził wymagane rejestry/wykazy, wydawał decyzje rejestracyjne 
oraz prowadził szeroką akcję informacyjną o obowiązkach rejestracyjnych dla 
podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią. NIK zauważa jednak, że wskutek 
potencjalnego niedopełnienia tych obowiązków przez niektórych hodowców, PLW 
może nie dysponować pełną wiedzą o podmiotach objętych nadzorem 
weterynaryjnym. 

2. Ocena sprawowanego nadzoru nad wykorzystaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej oraz egzekwowania 
zaleceń pokontrolnych. 

2.1. Inspektorat nie prowadził analiz w celu identyfikowania zagrożeń związanych  
z wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej.  

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt wyjaśniła, że 
Powiatowy Lekarz Weterynarii dane dotyczące stosowania antybiotyków uzyskuje 
do wglądu podczas kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta w zakresie 
dobrostanu. Dokumentacja dotycząca zastosowanych środków leczniczych jest 
analizowana pod kątem prawidłowości wypełnienia, nie gromadzi się danych 
dotyczących ilości zaordynowanych antybiotyków. Na poziomie powiatu analiza 
dokonywana w związku z typowaniem gospodarstw do przeprowadzenia kontroli, 
uwzględnia: analizę ryzyka (stwierdzone nieprawidłowości - zwiększony nadzór nad 
gospodarstwem), wytyczne GLW zawarte w instrukcjach, sygnały, co do 
nieprawidłowości przekazane przez inne organy lub osoby trzecie. Ponadto, jak 
wyjaśniła starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pobierano 
także próby mleka surowego w gospodarstwach produkcji mlecznej do badań 
urzędowych w kierunku substancji przeciwbakteryjnych w celu identyfikacji 
ewentualnych zagrożeń związanych z wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej (w każdym roku zgodnie z planem pobrano po trzy próby urzędowe). 

(dowód: akta kontroli str. 127-130)     

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.  

Ocena cząstkowa 

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

c) kontrole dotyczące wytwarzania pasz na własne potrzeby, 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 
badań monitoringowych (obecności substancji niedozwolonych). 

Ww. postępowania kontrolne prowadzone były m.in. na podstawie instrukcji GLW  
w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu 
kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt 
oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących 
zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt z elementami zwalczania chorób 
zakaźnych20 oraz Urzędowego Planu Kontroli Pasz na lata 2015 i 2016. Określono 
w nich m.in. przedmiot, zakres i częstotliwość prowadzenia kontroli, sposób 
typowania gospodarstw do kontroli oraz wzory protokołów kontroli i list kontrolnych 
(tzw. SPIWET). 

(dowód: akta kontroli str. 207) 

2.3. Inspektorat w latach 2015-2016 przeprowadził łącznie 172 kontrole, których 
zakres obejmował sprawdzenie ewidencji leczenia zwierząt, i tak: 

1) zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt – w 2015 r. zaplanowano 41,  
a przeprowadzono 44 kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta, natomiast  
w 2016 r. zaplanowano 41, a zrealizowano 47 kontroli21. Czynności te 
dokumentowano sporządzając listę kontrolną SPIWET – dobrostan, do której 
dołączono dokumentację fotograficzną ewidencji leczenia zwierząt lub potwierdzenia 
nabycia produktu leczniczego weterynaryjnego (w 2015 r. w 36 przypadkach,  
w 2016 r. – w 38). W dwóch przypadkach w 2015 r. odebrano od właściciela 
oświadczenie o nieprowadzeniu ewidencji leczenia zwierząt z uwagi na brak takiego 
leczenia w okresie ostatnich pięciu lat; 

2) zespół ds. pasz i utylizacji – w 2015 r. zaplanowano i zrealizowano 31 kontroli 
gospodarstw oraz w 2016 r. zaplanowano i zrealizowano 30 kontroli gospodarstw 
utrzymujące zwierzęta. Czynności te dokumentowano poprzez sporządzenie list 
kontrolnych SPIWET „PASZE G” – każdorazowo przed pobraniem próbek do badań 
dotyczących wykrywania substancji przeciwbakteryjnych w wodzie (łącznie 16,  
w każdym roku po osiem) oraz SPIWET „PASZE C” dotyczące wytwarzania pasz na 
własne potrzeby, żywienie zwierząt (odpowiednio 23 i 22 kontrole).  

                                                      
20 Instrukcja z dnia 11 lutego 2015 r., nr GIWpr02010-1/2015. 
21 Różnica pomiędzy liczbą kontroli zaplanowanych a wykonanych wynika z przeprowadzenia w 2015 
r. trzech kontroli ponadplanowych z inicjatywy PIW w związku z sygnałami o ewentualnych 
nieprawidłowościach, oraz w 2016 r. - trzech kontroli podmiotów nowozarejestrowanych i trzech 
kontroli ponadplanowych z inicjatywy PIW. 
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W żadnym przypadku Inspektorat nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie 
prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt. Ww. kontrole polegały na formalnej 
analizie zgromadzonej w gospodarstwie ewidencji leczenia zwierząt bez badania 
zasadności i prawidłowości zaordynowanych przez lekarza weterynarii produktów 
leczniczych weterynaryjnych oraz przyczyn uzasadniających objęcie zwierząt 
leczeniem weterynaryjnymi produktami leczniczymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 130-131) 

Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony i zdrowia zwierząt, w kwestii 
zasadności stosowanego leczenia antybiotykami wyjaśniła, że w ramach swoich 
kompetencji Powiatowy Lekarz nie analizuje zasadności i prawidłowości stosowania 
antybiotyków przez lekarzy wolnej praktyki w kontrolowanych podmiotach.  
W ramach swoich kompetencji sprawdza czy właściciel zwierząt posiada 
dokumentację weterynaryjną w formie ewidencji nabycia, posiadania i stosowania 
produktów leczniczych weterynaryjnych oraz leczenia zwierząt. Antybiotyki są 
produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko  
z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Wybór oraz decyzja  
o zastosowaniu antybiotyku pozostaje w gestii lekarza weterynarii prowadzącego 
leczenie, który stawia fachową diagnozę w odniesieniu do konkretnego 
indywidualnego przypadku chorego zwierzęcia. Nadzór nad obrotem i ilością 
stosowanych produktów leczniczych sprawuje GLW oraz wojewódzcy lekarze 
weterynarii na podstawie art. 118 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne22 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 
kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów 
leczniczych weterynaryjnych23. 

(dowód: akta kontroli str. 127-130) 

Analiza list kontrolnych SPIWET „PASZE G” oraz/lub w SPIWET „PASZE C” 
wykazała, że24: 

 w 2015 r. u 21 (68% spośród 31 skontrolowanych) hodowców stwierdzono 
podawanie antybiotyków, tj. u jednego hodowcy trzody chlewnej (50%), 
sześciu brojlerów kurzych (100%), ośmiu indyków rzeźnych (67%) oraz 
sześciu bydła rzeźnego (54%); 

 w 2016 r. u 24 (80% spośród 30 skontrolowanych) hodowców stwierdzono 
podawanie antybiotyków, tj. u jednego hodowcy trzody chlewnej (50%), 
sześciu brojlerów kurzych (100%), 11 indyków rzeźnych (92%) oraz 
sześciu bydła rzeźnego (67%). 

Ponadto, z ewidencji leczenia zwierząt (kart leczenia) objętej kontrolą PIW 
poprzedzającą pobranie prób monitoringowych wody, udokumentowanych listą 
kontrolną SPIWET „PASZE G” wynikało, że w okresie do czterech miesięcy przed 
pobraniem prób: 

 w 2015 r. u trzech hodowców kur brojlerów (100% hodowców objętych 
monitoringiem wody) oraz trzech hodowców indyków brojlerów (75% 
hodowców) stwierdzono podawanie antybiotyków; 

 w 2016 r. u czterech hodowców indyków brojlerów (100%) oraz trzech kur 
brojlerów (100%) stwierdzono podawanie antybiotyków. 

 (dowód: akta kontroli str. 131, 165-168) 

                                                      
22 Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, ze zm. 
23 Dz. U. Nr 84, poz. 511. 
24 W okresie do czterech lat przed przeprowadzeniem kontroli 
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W sprawie zasadności stosowania antybiotyków w gospodarstwach objętych 
monitoringiem, starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji wyjaśnił, że  
w ramach swoich kompetencji Powiatowy Lekarz Weterynarii nie analizuje 
zasadności i prawidłowości stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.  
O zastosowaniu antybiotyków decyduje lekarz wolnej praktyki, który sprawuje 
opiekę weterynaryjną nad stadem. W ramach swoich kompetencji PLW sprawdza 
prawidłowość wypełnienia karty ewidencji leczenia zwierząt pod kątem identyfikacji 
zwierząt (kolczyk, nr kojca, ilość zwierząt), ilości zastosowanych środków  
w przeliczeniu na wagę i czas stosowania (okres karencji). 

Dodatkowo wyjaśnił, że należałoby przeanalizować wszystkie czynniki mające 
wpływ na zdrowotność stad zwierząt zwłaszcza w tzw. chowie przemysłowym – 
zdrowych stad nie leczy się antybiotykami ze względu na wysokie koszty,  
a stosowana szeroka profilaktyka, która pozwala uzyskiwać większe możliwości  
w produkcji zwierzęcej powinna być stosowana na większą skalę. Można to osiągać 
podnosząc  świadomość hodowców zwierząt i wiedzę lekarzy weterynarii. Wszystko 
musi być oparte jednak na rachunku ekonomicznym, przy zachowaniu dobrostanu 
zwierząt. 

Ponadto starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji wyjaśnił, że informacje 
dotyczące stosowania antybiotyków w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta 
uzyskuje podczas kontroli dotyczących spełniania warunków weterynaryjnych  
w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, a w szczególności kontroli 
dokumentacji leczenia zwierząt. Każdemu zastosowaniu antybiotyku w leczeniu stad 
zwierząt towarzyszy informacja o stwierdzonej jednostce chorobowej oraz ilości 
zastosowanego preparatu oraz jego dawce, sposobie i czasie podania, karencji, 
ilości zwierząt leczonych, wieku. Powiatowy Lekarz Weterynarii nie ma kompetencji 
do kontrolowania zasadności i prawidłowości stosowania antybiotyków i nie 
gromadzi takich danych.  

(dowód: akta kontroli str. 136-138) 

2.4. W okresie objętym kontrolą Inspektorat przeprowadził jedną kontrolę doraźną, 
której zakres obejmował stwierdzenie pozostałości antybiotyków w produktach 
pochodzenia zwierzęcego. 

PLW w Sulęcinie poinformował Inspektorat o stwierdzeniu podczas badań 
monitoringowych substancji przeciwbakteryjnych w mleku surowym pobranym  
w dniu 22 czerwca 2015 r. Stosownie do rozdziału VIII lit. B) etap 2 pkt 2 Instrukcji 
monitoringowej25, Inspektorat przeprowadził w dniu 8 lipca 2015 r. kontrolę doraźną 
w Spółdzielni Mleczarskiej, będącej odbiorcą mleka i podlegającej nadzorowi 
Inspektoratu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 
stwierdzono, że Spółdzielnia w ramach własnych badań na obecność antybiotyków, 
nie stwierdziła obecności w mleku niedozwolonych substancji, a po uzyskaniu 
informacji o wynikach badania próbki nie odebrała od dostawcy kolejnej partii mleka. 
Badania dodatkowej próby mleka zarówno przez PLW w Sulęcinie oraz przez 
Spółdzielnię nie wykazały obecności antybiotyków. O wynikach postępowania 
poinformowano PLW w Sulęcinie. 

                                                      
25 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. Aktualnie w tym zakresie 
obowiązuje Instrukcja Nr GIWpr 02010-5/2017 z 30 marca  2017 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 139-145) 

W latach 2015-2016 nie wystąpiły przypadki konieczności prowadzenia kontroli 
doraźnych w zakresie prawidłowości wykorzystania antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej na polecenie GLW lub WLW. Do Inspektoratu nie wpływały skargi  
i wnioski dotyczące nieprawidłowości w stosowaniu antybiotyków w produktach 
pochodzenia zwierzęcego. Również lekarze wyznaczeni nie informowali  
o podejrzeniu nieprawidłowości w stosowaniu antybiotyków. 

(dowód: akta kontroli str.126 ) 

2.5. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, 
Inspektorat w latach 2015-2016 prowadził monitoring substancji niedozwolonych, 
pozostałości chemicznych oraz produktów leczniczych (w tym antybiotyków)  
w żywności pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt 
oraz w paszach.  

Badania monitoringowe realizowane były w oparciu o następujące wytyczne  
i instrukcje: 

 Instrukcja GLW 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; 

 Krajowy program badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych 
oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych  
i żywności pochodzenia zwierzęcego (Program badań monitoringowych) na 
lata 2015 i 2016; 

 Urzędowy Plan Kontroli Pasz na lata 2015 i 2016 (UPKP); 

 Wytyczne GLW w zakresie wykrywania substancji przeciwbakteryjnych  
w wodzie i paszy (pismo nr GIWpuf-7010-7/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.) 
dla powiatowych lekarzy weterynarii przy pobieraniu prób wody do pojenia 
zwierząt gospodarskich w kierunku wykrywania obecności antybiotyków; 

 Procedura dotyczącą pobierania próbek i właściwego operowania próbkami 
w ramach realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji 
niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów 
leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach 
pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia 
zwierząt zatwierdzona przez PLW oraz WIW. 

(dowód: akta kontroli str. 146-152, 156-161) 

Powiatowy Lekarz wyznaczył na powiatowego pełnomocnika ds. monitoringu 
starszego inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności (lekarz 
weterynarii) oraz na zastępcę pełnomocnika starszego inspektora weterynaryjnego 
ds. pasz i utylizacji (lekarza weterynarii)26.  

(dowód: akta kontroli str. 153-154) 

                                                      
26 Pisma nr PIW-0811-ZBŻPU/6287bkp/03/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. oraz nr PIW-0811-
ZBŻPU/6287bkp/04/16 z dnia 1 lutego 2016 r. 



 

16 

Zgodnie z Programem badań monitoringowych oraz UPKP w latach 2015-2016 
Inspektorat przeprowadził następujące badania monitoringowe na obecność 
substancji niedozwolonych z grupy A6 oraz antybiotyków zaliczanych do grupy B127: 

1) Bezpieczeństwo żywności (monitoring ZBŻ): łącznie pobrano 17 próbek 
żywności pochodzenia zwierzęcego do badania, w tym sześć na obecność 
A6 oraz 11 na obecność B1; 

2) Pasze i woda (monitoring ZPU): łącznie pobrano 23 próbki wody i paszy,  
w tym trzy próbki na obecność A6 (pasza) oraz 20 na obecność B1. 

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 żarskiego – „monitoring ZBŻ”, (substancje 
niedozwolone - grupa A6 i bakteriobójcze - grupa B1) obejmował: 

 w 2015 r. – osiem prób (świnia mięśnie – 3 próby, mleko krowie – 1 próba, 
miód – 1 próba, ryba mięśnie – 2 próby, kura woda – 1) – zrealizowano 
dziewięć prób (świnia mięśnie – 4 próby, mleko krowie – 1 próba, miód –  
1 próba, ryba mięśnie – 2 próby, kura woda - 1 próba). Dodatkowa próbka  
z uwagi na zbyt małą wagę pobranego materiału została powtórzona; 

 w 2016 r. – osiem prób (świnia mięśnie – 3 próby, mleko krowie – 1 próba, 
miód – 1 próba, ryba mięśnie – 3 próby) – zrealizowano osiem prób świnia 
mięśnie – 3 próby, mleko krowie – 1 próba, miód – 1 próba, ryba mięśnie –  
3 próby).  

2) Plan badań prób monitoringowych pasz i wody na terenie powiatu żarskiego – 
„monitoring ZPU”, (substancje niedozwolone - grupa A6 i przeciwbakteryjne - grupa 
B1) obejmował: 

 w 2015 r. – 10 prób (8 – woda, 2 – pasze) – zrealizowano 10 prób (8 – woda,  
2 – pasze).  

 w 2016 r. – 13 prób (8 – woda, 5 – pasze)  – zrealizowano 13 prób (8 – woda,  
5 – pasze).  

(dowód: akta kontroli str. 161-174, 179-186) 

Analiza dokumentacji wszystkich 40 próbek pod kątem zgodności i prawidłowości 
postępowania Inspektoratu wykazała, że: 

 planowanie prób do badania w poszczególnych gospodarstwach 
następowało po przydzieleniu rocznej liczby prób przez WIW. W typowaniu 
poszczególnych podmiotów do badania pod uwagę brane było  
w szczególności: pobrania oraz wyniki prób z lat poprzednich oraz wielkość 
produkcji w danym gospodarstwie, a w przypadku rzeźni fakt 
funkcjonowania na terenie właściwości PLW wyłącznie jednej rzeźni;  

 przed pobraniem próbek stosowany był element zaskoczenia, kontrolę  
w gospodarstwach prowadzono bez zapowiedzi lub po zapowiedzi 
telefonicznej rano tego samego dnia bez wskazania celu kontroli; 

                                                      
27 Substancje wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, 
pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami 
promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 147, poz. 1067 
ze zm.).   
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 próby były przekazywane za pośrednictwem WIW w Zielonej Górze do 
laboratorium wyznaczonego w Krajowym planie badań monitoringowych 
oraz w UPKP. WIW każdorazowo informował o terminach wyjazdu 
samochodu do odpowiedniego laboratorium oraz dacie i godzinie, w których 
należy dostarczyć próby do WIW; 

 Inspektorat był zaopatrzony w sprzęt i materiały służące do pobierania 
próbek, zgodnie z pkt VII ppkt 9 Instrukcji monitoringowej; 

 W każdym przypadku sporządzano następującą dokumentację: protokół 
pobrania (pojedynczej) próbki – kopia w aktach sprawy, w zależności od 
rodzaju pobieranej próby – dodatkowe załączniki: SPIWET „Pasze G”, 
sprawozdanie z badania, miesięczne i roczne zestawienia z realizacji planu 
badań kontrolnych w kierunku substancji niedozwolonych, a w przypadku 
wody kwartalne i roczne zestawienia; 

 w żadnej z 40 próbek nie stwierdzono obecności antybiotyków lub 
substancji niedozwolonych28; 

 w przypadku 14 próbek stwierdzono przekroczenie 30-godzinnego czasu 
przechowywania próbki, tj. od momentu ich pobrania do momentu 
przekazania do właściwego laboratorium, co stanowiło przepisu § 6 ust.  
3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 
2006 r.29 (dalej: rozporządzenie monitoringowe). W żadnym przypadku 
laboratorium nie kwestionowało czasu dostarczenia i jakości przekazanych 
próbek. 

 (dowód: akta kontroli str. 161-168, 175-178) 

Ww. badaniami monitoringowymi objęto następującą ilość gospodarstw 
utrzymujących poszczególne gatunki zwierząt (w stosunku do gospodarstw ogółem): 

 w 2015 r. – 57% gospodarstw utrzymujących indyki rzeźne, 100% 
utrzymujących brojlery kurze, 1% utrzymujących trzodę chlewną, 0,5% 
utrzymujących pszczoły, 7% podmiotów sektora akwakultury, rzeźnie 100% 
oraz 12% gospodarstw produkcji mleka; 

 w 2016 r. – 57% gospodarstw utrzymujących indyki rzeźne, 100% 
utrzymujących brojlery kurze, 1% utrzymujących trzodę chlewną, 0,4% 
utrzymujących pszczoły, 4% podmiotów sektora akwakultury, rzeźnie 100% 
oraz 14% gospodarstw produkcji mleka, 50% prowadzących chów drobiu 
oraz 12% prowadzących sprzedaż bezpośrednią. 

 (dowód: akta kontroli str. 187-188) 

2.6. W związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości w ramach kontroli oraz 
badań monitoringowych opisanych w pkt 2.3. i 2.5. niniejszego wystąpienia, nie 
zachodziła konieczność podejmowania dodatkowych działań oraz zawiadamiania 
organów ścigania. 

 (dowód: akta kontroli str. 189-191) 

                                                      
28 W przypadku badania próbki ryby przeprowadzonego 28 września 2016 r. stwierdzono obecność 
B1, jednakże drugie badanie tzw. potwierdzające przeprowadzone przez Zakład Higieny 
Weterynaryjnej we Wrocławiu nie potwierdziło obecności pozostałości. 
29 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.) – obowiązywało do 27 czerwca 2017 r. 
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Przekazanie do właściwego laboratorium 14 próbek pobranych do badania 
pozostałości antybiotyków z grupy B1 nastąpiło po upływie 30 godzin od momentu 
ich pobrania (45% spośród 31 pobranych). Dotyczyło to jednej próbki miodu 
(monitoring ZBŻ) oraz 13 próbek paszy i wody (monitoring ZPU). 

Stosownie do wymogu określonego w przepisie § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 
monitoringowego próbkę do badań pozostałości antybiotyków przekazuje się 
niezwłocznie do laboratorium, nie później jednak niż przed upływem 30 godzin od 
ich pobrania. 

 (dowód: akta kontroli str. 161-168) 

Starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji wyjaśnił, że przy pobieraniu 
próbek wody opierał się o wytyczne GLW z dnia 12 lutego 2014 r.30, a w przypadku 
pasz – o PUKP na lata 2015-2016 przekazywanym przez GIW na początku roku 
oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 ustanawiające metody pobierania 
próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. Akredytowane 
laboratoria w ZHW Poznań i Katowice, do których trafiały próbki pasz i wody nie 
kwestionowały czasu i sposobu dostarczania próbek, a pismo zastępcy GLW z dnia 
11 kwietnia 2012 r. bazując na opinii referencyjnego laboratorium PIWet PIB  
w Puławach zezwala na zamrażanie próbek i przedłuża czas dostarczania ze 
względu na nowocześniejsze i bardziej precyzyjne metody badawcze.  

(dowód: akta kontroli str. 192-193) 

Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa żywności w sprawie jednej próbki miodu 
wyjaśniła, że próba pobrana o godzinie 12.00 została przekazana do WIW tego 
samego dnia o 13.45, który organizował transport prób do laboratorium. Jednakże 
próby na B1 nie musiały być dostarczane do laboratorium w ciągu 30 godzin, mogły 
być dostarczane w terminie do 7 dni (uwagi do Krajowego Planu Badań Kontrolnych 
na rok 2016, pkt 3 grupa B1, w którym dopuszczono możliwość dostarczenia prób 
do laboratorium w terminie do 7 dni), dotyczyło to nawet prób, które mogły podlegać 
mrożeniu, a w przypadku miodu nie ma konieczności schładzania, a tym bardziej 
mrożenia. Również laboratorium nie kwestionowało daty pobrania próby w stosunku 
do daty jej przyjęcia i przeprowadzenia badań. 

(dowód: akta kontroli str. 94-99, 194) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, 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 monitoringowych31, 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 odstępuje od formułowania wniosku pokontrolnego w tym 
zakresie. 
 

                                                      
30 Zgodnie z wytycznymi GLW z dnia 12 lutego 2014 r. próbki transportuje się i przechowuje  
w postaci zamrożonej lub schłodzonej o temperaturze nie wyższej niż 8ºC, próbki wraz z protokołem 
przekazuje się do ZHW w możliwie najkrótszym czasie. 
31 Ww. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. 
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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 
bowiem, objęte kontrolą NIK, plany kontroli oraz plany badań monitoringowych,  
a wyniki tych czynności udokumentował we właściwej formie.  

Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości dotyczyły natomiast przekraczania, 
wyznaczonego przepisami powszechnie obowiązującymi, czasu na dostarczenie 
pobranych próbek do laboratorium. 

3. Ocena współpracy pomiędzy inspekcjami oraz z i innymi 
organami i podmiotami 

3.1. Powiatowy Lekarz w dniu 12 marca 2008 r. zawarł porozumienie  
z Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach o wzajemnej 
współpracy i współdziałaniu na szczeblu powiatowym, sprawowaniu nadzoru nad 
zakładami, wzajemnym przekazywaniu informacji i list nadzorowanych zakładów. 
Realizacja tego porozumienia w latach 2015-2016 polegała m.in. na: 

 Dwa razy do roku Inspekcje przekazywały oraz aktualizowały Listy zakładów 
produkujących lub przechowujących środki spożywcze wspólnie 
nadzorowanych, prowadzących sprzedaż produktów pochodzenia 
zwierzęcego „na odległość” oraz produkujących i wprowadzających na 
rynek pasze lub materiały paszowe dla zwierząt; 

 Inspektorat informował na bieżąco PPIS w razie wystąpienia negatywnych 
wyników badań monitoringowych i właścicielskich, tj.: zieleni 
leukomalachitowej (substancja niedozwolona) u ryb, salmonelli w produkcie 
spożywczym oraz chorobach odzwierzęcych oraz odzwierzęcych 
czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania, 
tj. o stwierdzeniu włośnicy u zwierząt i salmonelli u brojlerów kurzych  
i gołębi; 

 PPIS informował Inspektorat o przypadkach podejrzenia choroby zakaźnej 
dotyczących pogryzienia osób przez zwierzęta; 

 w wyniku informacji przekazanych przez PPIS w Żaganiu (pismo z dnia 15 
kwietnia 2015 r.) oraz PPIS w Żarach (z dnia 28 kwietnia 2015 r.), 
Inspektorat przeprowadził kontrolę doraźną w zakładzie masarniczym  
w Żarach pod kątem właściwego oznaczenia produktów oraz postępowania 
z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (przeterminowane 
produkty masarnicze). W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, 
o jej wynikach poinformowano obie Inspekcje; 

 PPIS w Żarach w dniu 22 marca 2016 r. przekazał do Inspektoratu skargę 
dotyczącą wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego 
(mleko i jego produkty) na targowisku w Żarach. Kontrola doraźna 
przeprowadzona 14 kwietnia 2016 r. w gospodarstwie nie wykazała 
nieprawidłowości; 

 PPIS w Żarach przekazał w dniu 12 kwietnia 2016 r. protokoły kontroli 
przeprowadzonej na targowisku w Żarach, w wyniku której stwierdzono 
wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej bez uzyskania wpisu do 
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rejestru. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego 
wymierzono karę pieniężną w łącznej wysokości 400 zł (§1 pkt 2 lit. b) i pkt 
4 rozporządzenia w sprawie wysokości kar pieniężnych) – opisane również 
w pkt 1.4. niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 195-202, 209) 

Powiatowy Lekarz co roku dokonywał oceny realizacji porozumienia  
o współdziałaniu i współpracy z PPIS w Żarach32. Z oceny tej wynikało, iż 
współpraca przebiegała zgodnie z zapisami porozumienia i uwzględniała wszystkie 
niezbędne obszary w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zdrowia 
publicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 203-205) 

3.2. W latach 2015-2016 wystąpiły cztery przypadki powiadomień w systemie 
RASFF33, żadne jednak nie dotyczyło obecności antybiotyków w żywności 
pochodzenia zwierzęcego. Jedno powiadomienie w 2015 r. dotyczyło obecności  
w karpiu zieleni leukomalachitowej (barwnik) w ilości przekraczającej dozwolone 
granice, a w 2016 r. – dwa przypadki wykrycia w mięsie kebab wołowo-drobiowy 
pałeczek salmonelli spp(A) oraz w jednym przypadku zieleni leukomalachitowej  
w karpiu. W każdym przypadku w systemie RASFF utworzono powiadomienie 
informacyjne, poinformowano WIW oraz właściwego powiatowego inspektora 
sanitarnego. 

(dowód: akta kontroli str. 206)  

3.1. 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. 208) 

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 podejmował 
działania nadzorcze w wyniku uzyskanych informacji oraz przekazywał informacje  
o występujących zagrożeniach na nadzorowanym terenie, a także dokonywał 
okresowej oceny prowadzonej współpracy. Inspektorat, podejmując działania w 
ramach systemu RASFF, postępował stosownie do przyjętych schematów działania. 
Współpraca z innymi organami lub podmiotami nie obejmowała problematyki 
wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
32 Pisma z dnia 23.03.2016 r. oraz z dnia 26.04.2017 r. przekazano do WIW. 
33 System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach 
Żywienia Zwierząt. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli34 
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 
Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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

Zielona Góra, dnia ……….. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Zielonej Górze 

 
Natalia Kajzer 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 

Zbysław Dobrowolski 
 

 

 

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

 

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

  

  

 
 
 

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