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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 Krzysztof Hofman, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/39/2017 
z dnia 13.04.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze (dalej: PIW lub Inspektorat) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Czesław Kochajkiewicz, Powiatowy Lekarz Weterynarii (dalej: PLW lub Powiatowy Lekarz) od 
1 kwietnia 2002 r. 

(dowód: akta kontroli str.3-4) 

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. NIK jednakże zauważa, że trudna 
sytuacja kadrowa, wpłynęła w znaczący sposób na sposób i zakres prowadzonych działań 
nadzorczych. 

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

PLW poza jednostkowymi przypadkami rzetelnie prowadził wymagane rejestry/wykazy2, 
wydawał decyzje o  wpisie bądź wykreśleniu z rejestru oraz sporządzał sprawozdania. NIK 
zauważa jednak, że wskutek potencjalnego niedopełnienia obowiązków rejestracyjnych 
przez niektórych hodowców, PLW może nie dysponować pełną wiedzą o podmiotach 
objętych nadzorem weterynaryjnym. 

Zakres sprawowanego nadzoru nad wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej 
obejmował kontrolę prawidłowości prowadzonej przez hodowców dokumentacji (ewidencji) 
leczenia zwierząt oraz prowadzenie badań monitoringowych na obecność niedozwolonych 
substancji. PLW na ogół prawidłowo przeprowadzał i dokumentował ww. kontrole, 
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – poza jednostkowym przypadkiem 
dotyczącym wycofywania z obrotu mięsa i podrobów, w których potwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu doksycykliny – reagował zgodnie z obowiązującymi wymogami.  

PLW zawarł oraz co do zasady wywiązywał się z obowiązków nałożonych postanowieniami 
porozumienia o współpracy z Inspekcją Sanitarną. Współpraca z innymi podmiotami nie 
dotyczyła wykorzystania antybiotyków w produkcji żywności. 

 

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie 
objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
2 Badaniem objęto rejestr/wykazy prowadzone w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności. 

Ocena ogólna1 
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Zastrzeżenia NIK dotyczyły natomiast: 

 nierzetelności stwierdzonych w  sporządzanych sprawozdaniach RRW-53 oraz 
rejestrze podmiotów nadzorowanych oraz opóźnionego przekazania do Głównego 
Lekarza Weterynarii (GLW) za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
(WLW) jednej z dokonanych aktualizacji rejestru podmiotów nadzorowanych; 

 niepowiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wykreśleniu dwóch 
podmiotów z rejestrów prowadzonych przez PLW;  

 przekazania do wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu opracowania 
obrazującego potrzeby i możliwości powiatu zielonogórskiego po terminie 
wynikającym z Instrukcji GLW4 (w 2015 roku) oraz przekazania niekompletnych 
danych na potrzeby monitoringu środków żywienia (w 2015 i 2016 roku); 

 stwierdzonych przypadków nierzetelnego dokumentowania czynności kontrolnych 
wykonywanych przy okazji pobierania prób do badań monitoringowych; 

 przekraczania, wyznaczonego przepisami powszechnie obowiązującymi5, czasu na 
dostarczenie pobranych próbek do laboratorium; 

 nie w pełni rzetelnego przeprowadzenia postępowania dotyczącego wycofania 
z obrotu około 57,5 tony mięsa i podrobów kurcząt, w których potwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu doksycykliny6 oraz braku skutecznych 
działań zapobiegających wprowadzeniu ww. towaru do sprzedaży konsumentom;  

 niepowiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wysłaniu 
produktów z zakładu, co do których potwierdzono przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu doksycykliny.  

  

                                                      
3 RRW-5 Sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty 
pochodzenia zwierzęcego. 
4 Instrukcja GLW Nr GIWlab 830-9/13 z dnia 15 marca 2013r. 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. 
5 § 6 ust.3 pkt 1) 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.) – obowiązywało do 27 czerwca 2017 r. 
6 Sprawa RASFF 2016.002 z 23 sierpnia 2016 r. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

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

1.1. Do zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii kierowanej 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 
bezpośredniej7, 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 zwierząt8. 

Stosownie do postanowień zarządzenia MRiRW9, statutu PIW oraz regulaminu 
organizacyjnego PIW, w strukturze organizacyjnej Inspektoratu wyodrębniono następujące 
komórki organizacyjne realizujące zadania nadzorcze Inspekcji Weterynaryjnej 
(bez bezpośredniego wyodrębnienia zadań w zakresie nadzoru nad wykorzystywaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej): Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności (ZBŻ), 
Zespół do spraw pasz i utylizacji (ZPU)  oraz Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt 
(ZZZ). Przedmiotowe zespoły (ZZZ i ZPU) zarządzane były przez kierowników i poza ZBŻ 
(podlegającemu Zastępcy PLW) podlegały bezpośrednio Powiatowemu Lekarzowi, który 
spełniał (tak jak i jego zastępca) wymogi określone w przepisie art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o Inspekcji Weterynaryjnej. 

(dowód: akta kontroli str.17-30) 

Łączna liczba podmiotów nadzorowanych przez PLW na koniec 2014 r. wynosiła 2.301, 
na koniec 2015 r. – 1.313 oraz 2016 r. – 2.315. Natomiast liczba podmiotów nadzorowanych 
w podziale na poszczególne zespoły była następująca: 

 ZPU: 2014 r. – 443, 2015 r. – 462, 2016 r. – 473. Największą grupę stanowili hodowcy 
zwierząt gospodarskich (odpowiednio: 388, 397, 403);  

 ZBŻ: 2014 r. – 103, 2015 r. – 108 2016 r. – 117, w tym m.in. podmioty prowadzące 
sprzedaż bezpośrednią (odpowiednio: 16, 20, 27), gospodarstwa produkujące mleko 
do skupu (35,35,35); 

  ZZO: 2014 r. – 1.755, 2015 r. – 1.743, 2016 r. – 1.725. Największą grupę stanowiły 
zakłady utrzymujące bydło (odpowiednio: 387, 388 i 368),  utrzymujące trzodę chlewną 
(odpowiednio: 533, 482 i 442), utrzymywanie koniowatych (odpowiednio: 417, 420 
i 426), utrzymujące pszczoły (274, 293, 317). 

(dowód: akta kontroli str. 70-71) 

                                                      
7 Art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077, 
ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., dalej: ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej. 
8 Art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. 
9 Zarządzenie Nr 1 MRiRW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych 
inspektoratów weterynarii (Dz.Urz.MRiRW.2010.3.3, ze zm.). 



 

5 

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 monitoringowych10 oraz instrukcje 
i wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii.  

(dowód: akta kontroli str. 202-210) 

1.2. Stan zatrudnienia w Inspektoracie według stanu na koniec roku 2015 i 2016 wynosił 
10 osób11 (10,66 etatów w 2015 r. i 10 etatów w 2016 r.). W komórkach merytorycznych 
PIW związanych z nadzorem weterynaryjnym w kontrolowanym okresie zatrudnionych było 
pięciu lekarzy weterynarii (w tym PLW i jego zastępca) oraz trzech magistrów inżynierów 
zootechniki12, w tym: 

 w ZBŻ dwóch inspektorów weterynaryjnych (lekarze weterynarii); 

 w ZPU jeden starszy specjalista ds. nadzoru nad paszami i ubocznymi produktami 
pochodzenia zwierzęcego  (magister inżynier zootechnik); 

 w ZZZ czterech pracowników (dwóch lekarzy weterynarii oraz dwóch 
mgr inż. zootechniki). 

(dowód: akta kontroli str. 30-32) 

Dla ww. pracowników opracowano zakresy czynności oraz posiadali oni upoważnienia  
do wykonywania kontroli urzędowych oraz nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
w zakresie powierzonych im zadań. 

(dowód: akta kontroli str.13-20, 35-50) 

W okresie 2015-2017 (do końca czerwca) Powiatowy Lekarz nie przeprowadzał naborów 
na stanowiska merytoryczne, natomiast w kwietniu i maju 2014 roku w związku z trudną 
sytuacją kadrową i dużą ilością realizowanych zadań PLW występował do WLW w Zielonej 
Górze o uwzględnienie w planach finansowych i rozważenie utworzenia nowych etatów 
(w dziale finansowo-księgowym i ZBŻ). Starania te nie doprowadziły do zwiększenia obsady 
kadrowej Inspektoratu13. PLW w 2014 roku występował także bez powodzenia 
do Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (dalej PUP) o zawarcie umowy 
na zorganizowanie stażu dla jednej osoby na okres od 5 maja do 31 grudnia 2014r.14  

(dowód: akta kontroli str. 51-64) 

Mając na uwadze liczbę obsadzonych etatów na stanowiskach  merytorycznych, a także 
liczbę podmiotów podlegających nadzorowi PLW, na jeden etat pracownika merytorycznego 
przypadało w latach 2015-2016 w ZBŻ15 odpowiednio  53 i 58 podmiotów (w tym 15 i 16 
zakładów zatwierdzonych), w ZPU 442 i 453 podmioty a w ZZZ  436 i 431 podmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 70-71) 

Powiatowy Lekarz wyjaśnił, że faktycznie z roku na rok wzrasta obciążenie pracowników 
Inspektoratu w Zielonej Górze. Fakt ten był zgłaszany do Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii jeszcze w 2014 roku, jednak nie poskutkowało to zwiększeniem obsady PIW. 
Podejmowano także próby pozyskania stażystów do pomocy przy dużej ilości obowiązków 

                                                      
10 Krajowy program badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, 
produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz Urzędowy Plan 
Kontroli Pasz. 
11 8 osób zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych i 2 osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych. 
12 Pozostali zatrudnieni to: główna księgowa oraz starszy inspektor ds. administracji (po jednym etacie). 
13 Z odpowiedzi udzielonej przez WLW 2 lipca 2014 roku wynikało, że nie posiadał on możliwości uwzględnienia 
w planach finansowych na 2015 rok zwiększenia etatów i środków na wynagrodzenia PIW w Zielonej Górze. 
W trakcie spotkania zorganizowanego w WIW w dniu 23 maja 2014 roku przy udziale wojewódzkiego 
pełnomocnika ds. monitoringu pozostałości ZBŻ, ustalono, że należy w szerszym zakresie wykorzystywać do tych 
zadań urzędowych lekarzy weterynarii. 
14 Z odpowiedzi PUP wynikało, że wniosek PLW został rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak środków 
Funduszu Pracy przeznaczonych na tę formę aktywizacji osób bezrobotnych. 
15 Wykazy i rejestry prowadzone w ZBŻ nie uwzględniają znacznej ilości podmiotów produkujących produkty 
pochodzenia zwierzęcego z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi ujętych w wykazach ZZZ (różnice dotyczyły 
m.in. hodowców pszczół  i akwakultury). 
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o charakterze technicznym - wspomagającym pracę pracowników merytorycznych – także 
bez powodzenia. W efekcie pracownicy komórek merytorycznych są przeciążeni pracą, 
co skutkuje m.in. zwiększonym poziomem ryzyka popełniania błędów w realizacji zadań 
Inspekcji a w pewnym zakresie stanowią nawet zagrożenie dla prawidłowego realizowania 
zadań. W związku z tym PIW w większym zakresie zmuszony jest korzystać z urzędowych 
lekarzy weterynarii. Także w bieżącym roku poinformowałem WLW o potrzebach kadrowych 
Inspektoratu. 

 (dowód: akta kontroli str.  51-64, 256) 

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

Ww. pracownicy uczestniczyli natomiast w szkoleniach/naradach organizowanych przez 
WIW i GIW (ośmiu w 2015 roku i trzech w 2016 roku), na których omawiano 
m.in.:  problematykę nadzoru nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia 
zwierzęcego, w tym nad badaniami kontrolnymi substancjami niedozwolonych, 
problematykę nadzoru farmaceutycznego – produkty lecznicze weterynaryjne i substancje 
niedozwolone, problematykę monitoringu pasz oraz monitoringu prowadzonego ZBŻ 
na obecność substancji niedozwolonych (w tym antybiotyków), pobieranie próbek pasz. 

(dowód: akta kontroli str.33-34) 

Powiatowy Lekarz wyjaśnił, że (…) szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy 
Inspektoratu dotyczyły pośrednio także problematyki wykorzystywania antybiotyków 
w produkcji zwierzęcej. Natomiast fakt braku szkoleń zewnętrznych wynika z faktu, 
iż w ramach Inspekcji Weterynaryjnej znajdują się fachowcy, których wiedza 
i doświadczenie pozwala na prowadzenie tego typu szkoleń i nie ma potrzeby 
organizowania szkoleń zewnętrznych, które wymagają zaangażowania dodatkowych 
środków finansowych, których w Inspektoracie i tak jest za mało w stosunku do potrzeb 
wynikających z ilości i zakresu realizowanych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 33-34, 256) 

1.3. Wykonanie planu wydatków Inspektoratu wynosiło 2.091,1 tys. zł  w roku 2015 oraz 
2.246,1 tys. zł w roku 2016 (wzrost o 7,4% do roku poprzedniego). Środki przeznaczone 
na wydatki osobowe, tj. wydatki płacowe i pochodne (bez dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego) stanowiły odpowiednio 22,09% oraz 21,91% wydatków ogółem 
(461.906,40 tys. zł oraz 492.179,02 tys. zł). Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) 
poniesiono tylko w 2015 r. w kwocie 6,0 tys. zł na zakup komputera na potrzeby stanowiska 
kadr i księgowości.   

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) osób zatrudnionych 
na stanowiskach merytorycznych związanych z wykonywaniem nadzoru weterynaryjnego 
wyniosło w latach 2015-2016 odpowiednio: 3,9 tys. zł i 4,2 tys. zł (wzrost o 7,7% w stosunku 
do roku poprzedniego). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników 
wyniosło odpowiednio 3,3 tys. zł oraz 3,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 31-32, 65-69) 

W okresie objętym kontrolą PLW dwukrotnie wnioskował do WIW o zwiększenie planu 
wydatków bieżących lub zakupów inwestycyjnych – raz w roku 2015 na łączną kwotę 
322 tys. zł (w tym 6 tys. zł na zakup komputera) oraz raz w roku 2016 na łączną kwotę 
201 tys. zł (wydatki bieżące, w tym na remont budynków Inspektoratu 45 tys. zł). 
W odpowiedzi na ww. wnioski każdorazowo zwiększano plan wydatków o wnioskowaną 
kwotę z rezerwy celowej (poz. 12). 

(dowód: akta kontroli str. 65-69) 

Inspektorat nie posiada możliwości przeprowadzania badań w kierunku substancji 
niedozwolonych z grupy A6 (m.in. antybiotyków wykreślonych z listy leków) oraz 
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pozostałości leków przeciwustrojowych z grupy B1 (w tym antybiotyków)16 we własnym 
zakresie ani na obszarze województwa lubuskiego. Badania laboratoryjne na obecność 
substancji niedozwolonych (w tym antybiotyków) przeprowadzane były w kontrolowanym 
okresie w wyznaczonych przez GLW (planami monitoringowymi) laboratoriach należących 
do innych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej (ZHW WIW w Poznaniu, we Wrocławiu, 
w Szczecinie) oraz w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie 
Badawczym w Puławach. 

(dowód: akta kontroli str. 501-512, 522-534) 

Zarówno ZBŻ jak i ZPU dysponowały wymaganym wyposażeniem i materiałami na potrzeby 
realizowanych monitoringów, w tym także na potrzeby poboru prób do badań w kierunku 
wykrycia pozostałości substancji z grupy B1. 

(dowód: akta kontroli str. 211, 355, 522-534) 

Powiatowy Lekarz w drodze decyzji administracyjnej wyznaczył w roku 2015 – dwunastu, 
a w roku 2016 – trzynastu lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspektoratu 
(lekarze urzędowi), do wykonywania zadań, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, 
d, e, f, l  ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Wykonanie czynności następowało po zawarciu 
umowy z wyznaczonymi osobami. W Inspektoracie wyznaczono w badanym okresie także 
osoby do czynności pomocniczych17 (art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) - trzy w 2015 roku 
i cztery w 2016 roku.  

Wyznaczenie lekarzy weterynarii i pomocników każdorazowo uzasadniano niekorzystną 
sytuacją finansową i kadrową Inspektoratu. Urzędowi lekarze weterynarii w zasadzie nie 
uczestniczyli (poza weryfikacją oświadczeń o łańcuchu żywieniowym w rzeźniach oraz 
wystawianiem świadectw zdrowia) w nadzorze sprawowanym nad wykorzystywaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej. W okresie objętym kontrolą nie było także przypadków 
poinformowania PLW przez lekarzy urzędowych o jakichkolwiek nieprawidłowościach 
dotyczących wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

(dowód: akta kontroli str. 197,199,522-534) 

Powiatowy Lekarz wyjaśnił, że urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczano zgodnie 
z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej z dwóch powodów. 
Po pierwsze ze względu na niekorzystną sytuację finansową i kadrową Inspektoratu oraz 
z powodów organizacyjnych, tj. godzin przyjęcia surowca w nadzorowanych podmiotach, 
które nie pokrywały się z godzinami pracy w Inspekcji Weterynaryjnej. Zajmowali się oni 
przede wszystkim nadzorem nad rozbiorem, przetwórstwem i przechowywaniem mięsa, 
wystawianiem świadectw zdrowia oraz nadzorem nad ubojem zwierząt w rzeźniach. 
Wykonywali oni także badania zwierząt łownych. 

(dowód: akta kontroli str. 253-257) 

W latach 2015-2016 PLW przeprowadził sześć kontroli18 dotyczących czynności 
realizowanych przez wyznaczonych lekarzy. Kontrolami objęto siedmiu lekarzy urzędowych 
w 2015 roku oraz trzech w 2016 r. W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości 
w działaniach urzędowych lekarzy weterynarii19.  

(dowód: akta kontroli str. 264, 273, 522-534) 

Powiatowy Lekarz wyjaśnił, że kontrolami nie objęto działalności wszystkich wyznaczonych 
lekarzy urzędowych z uwagi na bardzo duże obciążenie obowiązkami pracowników 

                                                      
16 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie sposobu postępowania 
z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi 
i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego- Dz.U. 2006r. Nr 147 
poz.1067 ze zm. (obowiązywało do 26 czerwca 2017r.). 
17 Obejmowały one m.in. pobieranie próbek do badań, badania kliniczne zwierząt, szczepienia ochronne i badania 
rozpoznawcze, sekcję zwłok zwierząt. 
18 Po trzy kontrole w rzeźniach w 2015 i 2016 roku. 
19 W toku kontroli NIK stwierdzono natomiast w dwóch przypadkach przekroczenie terminu dostarczenia prób  
pobranych przez jednego z urzędowych lekarzy weterynarii w kierunku badań na obecność antybiotykowych 
substancji niedozwolonych z grupy A6 – chloramfenikol (1 próbka) oraz pozostałości antybiotyków dozwolonych 
z grupy B1 (1 próbka). 
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Inspektoratu oraz brakiem stwierdzonych nieprawidłowości w dotychczas 
przeprowadzonych kontrolach. 

(dowód: akta kontroli str. 257) 

Wydatki poniesione przez Inspektorat w związku z wykonywaniem zadań przez lekarzy 
urzędowych (bez osób wyznaczonych do czynności pomocniczych) w 2015 r. wyniosły 
łącznie 1.300,5 tys. zł , a w 2016 r. – 1.376 tys. zł20. 

(dowód: akta kontroli str.65-69) 

1.4. Badanie w zakresie rzetelności prowadzenia rejestru i wykazów podmiotów 
nadzorowanych, o których mowa w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego21 (dalej: uppz) oraz wydawania decyzji 
administracyjnych w stosunku do tych podmiotów (art. 20 ust.1 pkt 2 uppz) wykazało 
m.in., że: 

 prowadzony w Inspektoracie (w ZBŻ) w formie papierowej i elektronicznej rejestr 
zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających 
na rynek te produkty zawierał dane wymagane przepisami rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rejestru zakładów 
produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek 
te produkty oraz wykazów takich zakładów22; 

 wykazy ww. podmiotów  prowadzono w formie elektronicznej pozwalającej 
na sporządzanie wydruków (MS Excel) w szczegółowości i na formularzach 
wynikających z Instrukcji23  oraz Wytycznych24   opracowanych i przekazanych do 
stosowania przez GLW, a każdy podmiot odnotowany w poszczególnych wykazach 
ujęty był  w rejestrze; 

 część pod-rejestrów  prowadzonego w formie papierowej rejestru podmiotów 
nadzorowanych ZBŻ była ostatni raz aktualizowana w 2015 roku (m.in. pod-rejestry 
zakładów MOL, kół łowieckich, zakładów zajmujących się pozyskiwaniem jaj 
konsumpcyjnych, pośredników i zakładów prowadzących działalność w zakresie 
produkcji żywności złożonej)25; 

 w latach 2015-2016, na wniosek zainteresowanych podmiotów, PLW wpisał do rejestru 
dwadzieścia dwa podmioty (w tym jeden zakład zatwierdzony) oraz wykreślił z rejestru 
dwa podmioty (1 zakład typu MLO i 1 pośrednik); decyzje w ww. sprawach wydawano 

w terminach zgodnych z Kpa26, a informacje w tym zakresie – stosownie do wymogu 

z art. 22 ust. 1 pkt 1 uppz – PWL za pośrednictwem WLW przekazywał GLW27; 

 o skreśleniu z  rejestru dwóch podmiotów (1 zakład typu MLO i 1 pośrednik) 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.88-89, 522-534) 

                                                      
20 Równocześnie dochody wypracowane przez urzędowych lekarzy weterynarii wyniosły  w 2015 r. 1.359,7 tys. zł 
a w 2016 r. 1.565 tys. zł 
21 Dz. U. z 2017 r. poz. 242. 
22 Dz. U. Nr 187, poz. 1258 (rozporządzenie obowiązywało do 31.12.2016 r.) 
23 Instrukcja GLW Nr GIWbż-500-1/2015 z dnia 9.03.2015 r. w sprawie postępowania organów Inspekcji 
Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw sektora spożywczego 
oraz zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu tych przedsiębiorstw z rejestru.  
24 Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie sposobu prowadzenia wykazów przedsiębiorstw 
produkujących i/lub wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, w tym także sposobu przekazywania do GLW informacji o takich przedsiębiorstwach (wrzesień 2013 
r.).  
25 Równocześnie Inspektorat przekazywał do GLW za pośrednictwem WLW na bieżąco arkusze aktualizacyjne, 
stosownie do zmian wprowadzanych do wykazów prowadzonych w formie elektronicznej. 
26 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).  
27 W przypadku wykreślenia z rejestru zakładu wędliniarsko- masarniczego z Babimostu (zakład typu MOL od 
początku 2013 roku nie prowadzący działalności - nie przekazano tej informacji do GLW), decyzję PLW 
o wykreśleniu wydano 20 stycznia 2015r. a zał. Nr 6 o aktualizacji wygenerowano 27 lutego 2015r. 
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W okresie objętym kontrolą PLW nie stwierdził funkcjonowania zakładu produkującego 
żywność pochodzenia zwierzęcego bez dokonania zgłoszenia i uzyskania decyzji 
o zatwierdzeniu lub zarejestrowaniu28. PLW nie otrzymał również w latach 2015-2016 
powiadomień od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innych podmiotów 
o prowadzeniu działalności podlegającej zatwierdzeniu zarejestrowaniu (np. sprzedaży 
bezpośredniej lub działalności marginalnej, lokalnej lub ograniczonej) bez uprzedniej 
rejestracji w Inspekcji Weterynaryjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 254,522-534) 

Według rejestru podmiotów nadzorowanych przez ZZZ  na koniec lat 2015 i 2016 
zarejestrowanych było odpowiednio 293 i  317 podmiotów utrzymujących pszczoły (w tym 
41 utrzymujących powyżej 40 rodzin pszczelich). Spośród ww. podmiotów sprzedaż 
bezpośrednią nieprzetworzonych produktów pszczelich (w tym miodu) zarejestrowaną miało 
odpowiednio29: 

 w roku 2015 – 16 podmiotów (tj. 5,46% ogółu podmiotów utrzymujących pszczoły), 

 w roku 2016 – 22 podmioty (tj. 6,94% ogółu podmiotów utrzymujących pszczoły). 

(dowód: akta kontroli str. 74, 77, 89, 130-132, 216-238) 

PLW informował podmioty zajmujące się pszczelarstwem (poprzez stronę internetową 
Inspektoratu http://www.piw-zielonagora.4bip.pl/index.php?idg=3&id=18&x=5) o regulacjach 
z zakresu sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych produktów pszczelarskich. 

(dowód: akta kontroli str. 107-108) 

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 ptaków30 wprowadzono m.in. nakaz 
zgłaszania do PLW miejsc (gospodarstw) w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki. 
W celu zidentyfikowania takich gospodarstw, PLW we współpracy z lokalnymi samorządami 
oraz z lekarzami wolnej praktyki podjął m.in. działania informujące (pisma, ulotki, narady) 
o konieczności zgłoszenia oraz wprowadzeniu prawnych zakazów i nakazów w utrzymaniu 
drobiu.  

W wyniku ww. działań zidentyfikowano na terenie właściwości PLW około 40 nowych 
gospodarstw posiadających ptactwo31, w tym dwa gospodarstwa, w których liczba kur 
niosek przekraczała 50 sztuk. W wyniku przeprowadzonej przez pracownika ZBŻ (w toku 
kontroli NIK) weryfikacji zakresu działalności ww. podmiotów pod kątem ewentualnego 
oferowania produktów pochodzenia zwierzęcego odbiorcom detalicznym ustalono, że jeden 
z ww. podmiotów dokonuje sprzedaży bezpośredniej jaj32, natomiast drugi oświadczył, 
iż z uwagi na dużą rodzinę pozyskane jaja i mięso kur wykorzystuje w ramach użytku 
własnego. 

(dowód: akta kontroli str. 90,522-534) 

                                                      
28 W badanym okresie PLW nie wydawał decyzji o cofnięciu zatwierdzenia bądź zawieszeniu zatwierdzenia. 
Dwukrotnie natomiast PLW wydał decyzję o wykreśleniu podmiotu z prowadzonego rejestru (raz z urzędu i raz na 
wniosek strony). W wyniku przeprowadzonej 1 czerwca 2017r. kontroli na targowisku miejskim w Zielonej Górze (z 
udziałem PPIS i kontrolera NIK) zidentyfikowano natomiast pięć punktów sprzedających nieoznakowane jaja z 
jednej z ferm jaj konsumpcyjnych zarejestrowanych w Inspektoracie. Po przeprowadzonej kontroli okazało się, że 
dokonuje ona także pakowania i znakowania jaj bez decyzji PLW zatwierdzającej zakład pakowania jaj. PLW 
wszczął postępowanie w tej sprawie (postepowanie w toku). 
29 Równocześnie PLW w opracowaniach przekazanych do wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu  na 
potrzeby monitoringu ZBŻ podawał, iż na terenie powiatu jest 41 podmiotów posiadających 40 i więcej rodzin 
pszczelich. 
30 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). 
31 Tj. kury, gołębie, gęsi, perlice, kaczki, indyki. 
32 Podmiot ten dokonał w trakcie kontroli NIK rejestracji i został ujęty w rejestrze podmiotów dokonujących 
sprzedaży bezpośredniej jaj konsumpcyjnych. 

http://www.piw-zielonagora.4bip.pl/index.php?idg=3&id=18&x=5
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W latach 2015-2016 PLW wraz z PPIS w Zielonej Górze dwanaście wspólnych kontroli na 
Targowisku Miejskim w Zielonej Górze (po sześć w 2015 i 2016 roku) m.in. w zakresie 
znakowania sprzedawanych jaj oraz sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego 
(mleko, śmietana, tuszki drobiowe). W ani jednym przypadku nie zidentyfikowano 
podmiotów prowadzących sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego bez uprzedniej 
rejestracji w ZBŻ.  

(dowód: akta kontroli str.411-414) 

W dniu 01.06.2017 r. przeprowadzono oględziny czynności nadzorczych pracowników PIW 
wykonywanych w ramach porozumienia o współdziałaniu i współpracy organów Inspekcji 
Sanitarnej i Weterynaryjnej przeprowadzonych na Targowisku Miejskim w Zielonej Górze. 
W  trakcie oględzin stwierdzono następujące stany faktyczne a w ich następstwie podjęte 
zostały  po kontroli targowiska następujące działania PLW: 

 dwa podmioty spoza nadzorowanego powiatu dokonujące sprzedaży miodu bez 
dokonania uprzedniej rejestracji w zakresie sprzedaży bezpośredniej – PLW 
w Zielonej Górze wystosował pisma informujące do właściwych terytorialnie PLW; 

 jeden podmiot spoza nadzorowanego powiatu sprzedający opakowane tuszki 
drobiowe bez wymaganej rejestracji - PLW w Zielonej Górze wystosował pismo 
informujące do właściwego terytorialnie PLW, natomiast PIS w Zielonej Górze 
wobec braku okazania przez ten podmiot dokumentu dostawy na towar 
w sprzedaży wycofał z obrotu trzy tuszki kurczaków i nałożył na podmiot grzywnę 
w drodze mandatu karnego (150 zł); 

 w pięciu punktach prowadzono sprzedaż jaj konsumpcyjnych bez oznakowania 
a pochodzących z nadzorowanej przez PLW w Zielonej Górze fermy jaj 
(sprzedawcy posiadali handlowy dokument identyfikacyjny) – PLW podjął 22 
czerwca 2017r. kontrolę doraźną  w nadzorowanej fermie jaj33; 

 jeden podmiot spoza nadzorowanego powiatu prowadził sprzedaż sera bez 
rejestracji  - PLW w Zielonej Górze wystosował pismo informujące do właściwego 
terytorialnie PLW; 

 jeden podmiot prowadził sprzedaż sera przed uzyskaniem decyzji (złożono 
wniosek o rejestrację, ale nie uzyskano jeszcze decyzji PLW) w zakresie 
prowadzenia rolniczego handlu detalicznego – pracownicy PIW pouczyli 
sprzedawcę o możliwości prowadzenia sprzedaży dopiero po uzyskaniu decyzji 
rejestracyjnej. 

Ponadto pracownicy PIS w Zielonej Górze wskutek przeprowadzonych czynności w dwóch 
zarejestrowanych kioskach drobiarskich – stwierdzili naruszenia norm sanitarnych 
a w jednym przypadku wobec braku okazania dokumentu dostawy na towar w sprzedaży 
(mięso w postaci ćwiartek drobiowych 7kg, porcji rosołowych z kurczaka 12 kg, łapek 
z kurczaka 10 kg, 2 kurczaków, filetów z kurczaka – 3 kg) – wycofali z obrotu 
zakwestionowany towar i nałożyli na prowadzącego sprzedaż grzywnę w drodze mandatu 
karnego w wysokości 400 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 91-106) 
 

1.5. W zakresie objętym kontrolą NIK, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze 
przeprowadził trzy kontrole, w tym jedną kontrolę (SPIWET-MON z 28.12.2016 r.) 
w przedmiocie oceny sposobu realizacji przez PLW planu badań kontrolnych pozostałości 
w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 
2006 r.34 (dalej: rozporządzenie monitoringowe) oraz Instrukcji GLW Nr GIWlab 830-9/13 

                                                      
33 Po przeprowadzeniu kontroli doraźnej PLW wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary właścicielowi 
fermy - sprawa w toku). 
34 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.). 
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z 15 marca 2013 r.35 (dalej: Instrukcja Monitoringowa) – nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Pozostałe dwie dotyczyły kontroli dokonywanych przez Wojewódzkiego Inspektora 
Weterynaryjnego w ramach nadzoru urzędowego w zakresie żywienia zwierząt (Monitoring 
ZPU) – SPIWET-Pasze z 25 czerwca 2015r. oraz czerwca 2016 r. Nieprawidłowości nie 
stwierdzono.  

(dowód: akta kontroli str. 535-563) 

Sprawy dotyczące problematyki wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, 
w latach 2015-2016 nie były przedmiotem skarg i wniosków oraz audytów lub kontroli ze 
strony innych organów. 

(dowód: akta kontroli str. 430-431,522-534) 

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

 brak instrumentów pozwalających na kompleksowe ustalenie ilości antybiotyków 
wykorzystywanych na terenie powiatu w produkcji zwierzęcej oraz  brak możliwości 
dokonania oceny, czy wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej odbywa się 
zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego (sprawdzane są wymagania formalne 
w zakresie zgodności prowadzonej dokumentacji leczenia z wymogami prawa, ale  
pracownicy Inspektoratu nie mają możliwości kwestionowania merytorycznych decyzji 
lekarza weterynarii wolnej praktyki o zastosowaniu antybiotyków. Ponadto lekarze 
opiekujący się stadem nie mają obowiązku  stosowania antybiogramów, co mogłoby 
sprawić, że będą one wykorzystywane w precyzyjny i celowany sposób. Obecnie  nie ma 
także wskazanych jasnych limitów stosowania antybiotyków w hodowli zwierzęcej dla 
poszczególnych gatunków zwierząt - pozostawiono to uznaniu lekarzy wolnej praktyki; 

 brak zainteresowania ofertami pracy w Inspekcji ze względu na niskie zarobki, 
co skutkuje brakami kadrowymi i koniecznością zawierania większej ilości umów 
z lekarzami urzędowymi, których pracownicy Inspektoratu muszą także nadzorować 
(przy czym pracownicy Inspektoratu zarabiają znacznie mniej od osób które mają 
nadzorować) 

 trudności związane z faktyczną weryfikacją dokumentacji leczenia zwierząt (zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia dokumentacji 
leczenia, posiadacze zwierząt i lekarze weterynarii wolnej praktyki mają obowiązek jej 
przechowywania przez 5 lat a sama  książka leczenia stanowi plik luźnych kart - 
kontrolujący nie ma pewności, czy okazana dokumentacja zawiera wszystkie działania 
w zakresie leczenia zwierząt - brak jest zatem możliwości weryfikacji kompletności 
okazanej dokumentacji; 

 trudności związane z poborem i dostarczaniem prób w ramach krajowych programów 
monitoringowych w kierunku substancji z grupy B1 i A6 (Inspektorat posiada dwa 
pojazdy  na ośmiu pracowników merytorycznych realizujących czynności wobec 
nadzorowanych podmiotów) i nie ma nawet kierowcy na etacie, stąd zmuszony jest 
przekazywać pobrane  próby za pośrednictwem ZHW WIW w Zielonej Górze zgodnie 
z grafikiem zawożenia prób do poszczególnych laboratoriów 
docelowych przekazywanym przez wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu. 

 (dowód: akta kontroli str.257-258) 

 

1. Zdaniem NIK, należy pilnie podjąć skuteczne działania w celu uzupełnienia braków 
kadrowych w Inspektoracie. Jednoosobowa obsada niektórych komórek (ZPU, 
kadry/księgowość i ZBŻ - z uwagi na łączenie funkcji zastępcy PLW z zadaniami 

                                                      
35 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. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  



 

12 

bieżącymi ZBŻ – zwłaszcza w kontekście liczby nadzorowanych podmiotów i ilości 
zadań związanych z prowadzonymi kontrolami i monitoringiem nie gwarantuje 
prawidłowej realizacji zadań Inspektoratu. Obecny stan może niekorzystnie wpływać na 
rzetelność realizacji tych zadań, w tym także w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

2. NIK zwraca uwagę, że rozbieżności w ilości podmiotów zarejestrowanych w wykazach 
ZZZ oraz ZBŻ wskazują na ryzyko nieujęcia w rejestrach ZBŻ podmiotów oferujących 
konsumentom końcowym produkty pochodzenia zwierzęcego w  ramach tzw. sprzedaży 
bezpośredniej. Potwierdziły to częściowo przeprowadzone w toku kontroli NIK czynności 
nadzorcze na targowisku miejskim w Zielonej Górze oraz weryfikacja podmiotów 
ujawnionych w trakcie działań Inspektoratu związanych ze zwalczaniem ptasiej grypy. 
Zasadnym wydaje się więc, zintensyfikowanie działań nakierowanych z jednej strony na 
podjęcie kampanii informacyjnej  dla producentów żywności oraz z drugiej strony działań 
umożliwiających identyfikację podmiotów realizujących sprzedaż bezpośrednią bez 
uprzedniej rejestracji i skuteczne egzekwowanie wykonania obowiązków rejestracyjnych 
przez te podmioty. 

3. NIK dostrzega potrzebę – na co wskazują m.in. ww. ustalenia z kontroli PLW 

przeprowadzone w toku kontroli NIK na targowisku miejskim – zwiększenia nadzoru 
PLW nad legalnością oraz warunkami prowadzenia sprzedaży artykułów pochodzenia 
zwierzęcego na targowiskach w zakresie objętym nadzorem weterynaryjnym.  

4.  Zdaniem NIK - biorąc pod uwagę ilość czynności realizowanych przez wyznaczonych 
lekarzy urzędowych a także wysokość związanych z ich działaniami wydatków 
budżetowych - należałoby wzmocnić nadzór Powiatowego Lekarza nad czynnościami 
wykonywanymi przez lekarzy urzędowych. W kontrolowanym okresie Powiatowy Lekarz 
Weterynarii jedynie częściowo sprawował nadzór nad czynnościami wykonywanymi 
przez wyznaczonych lekarzy. 

 

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

1. PLW nierzetelnie  sporządzał sprawozdania RRW-5 oraz prowadził rejestry podmiotów 
nadzorowanych, a w jednym przypadku (z 24 badanych) nieterminowo przekazał 
aktualizację do GLW za pośrednictwem WLW (zadania realizowane w ZBŻ). 
Brak rzetelności dotyczył: 

 rozbieżności między danymi wykazanymi w rejestrze zakładów zatwierdzonych oraz 
liczbą tych podmiotów wykazaną w sprawozdaniu RRW-5 za 2016 rok (zawyżono 
liczbę podmiotów w RRW-5 względem podmiotów ujętych w rejestrze podmiotów 
nadzorowanych)36 ; 

 braku ujęcia jednego pomiotu w rejestrze podmiotów dokonujących transportu ppz37; 

 braku ujęcia w rejestrach i wykazach podmiotów nadzorowanych przez ZBŻ trzech 
podmiotów, które zajmowały się chowem ryb do spożycia przez ludzi (ryba 
handlowa)38.   

 przekazania informacji o dokonanej aktualizacji rejestru po upływie ponad miesiąca 
od daty wydania decyzji w tym zakresie (wykreślenie z rejestru jednego zakładu 
MOL)39. 

 (dowód: akta kontroli str.109-195) 

                                                      
36 W rejestrze podmiotów nadzorowanych i RRW-5 wykazano odpowiednio: w zakresie zakładów zatwierdzonych 
16 i 17 podmiotów. 
37 W rejestrze było siedem takich podmiotów a w RRW-5 osiem. 
38 Równocześnie podmioty te były zarejestrowane w ZZZ, który chodził do tych podmiotów na kontrole. 
39 Informację o zawieszeniu przez ten podmiot działalności gospodarczej od 30 kwietnia 2013 roku PLW otrzymał 
w czerwcu 2014 roku a postępowanie w sprawie jego wykreślenia z rejestru podmiotów nadzorowanych wszczęto 
z urzędu dopiero  9 grudnia 2014 roku. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Z-ca PLW w swoich wyjaśnieniach przyznała, że popełniono błąd przy liczbie porządkowej 
w rejestrze  zakładów zatwierdzonych (po poz. 12 podano 14 i w efekcie ostatnią pozycję  
nr 17 zamiast 15).  Stąd prawdopodobnie do RRW-5 podano 17 zakładów zatwierdzonych. 
Odnośnie wykazu firm zajmujących się transportem przyznała, że faktycznie przez 
przeoczenie nie ujęto jednego podmiotu w rejestrze. Z-ca PLW zaznaczyła, że w ZBŻ są 
tylko dwie osoby a zadań które muszą realizować jest bardzo dużo. W natłoku obowiązków 
nie trudno coś przeoczyć. Z-ca PLW dodała, że w  rejestrach ZBŻ są tylko te podmioty, 
które dokonały zgłoszenia jako podmioty wprowadzające do obrotu ppz. Z-ca PLW 
podkreśliła, że aktualizacje na formularzach elektronicznych są przekazywane do GLW 
za pośrednictwem WLW w miarę możliwości na bieżąco. Jeśli w niektórych przypadkach 
następowało to po upływie miesiąca, to musiało to mieć związek z tym, że realizowano inne 
pilne obowiązki. W pierwszym kwartale roku dochodzi znaczna ilość zadań związanych 
ze sprawozdawczością i planowaniem, stąd być może występowały niewielkie opóźnienia 
w przekazywaniu danych aktualizacyjnych. W natłoku obowiązków nie wygenerowano karty 
aktualizującej  bezpośrednio po wydaniu decyzji. W zakresie podmiotów zajmujących się 
hodowlą ryb do spożycia przez ludzi (ryba handlowa) Z-ca PLW wyjaśniła, że ZBŻ zajmuje 
się produktami pochodzenia zwierzęcego pozyskanymi od zwierząt a nie zwierzętami 
żywymi. ZBŻ nie kontroluje i nie nadzoruje hodowców ryb (do spożycia przez ludzi) pod 
kątem bezpieczeństwa żywności. Natomiast podmioty handlujące rybami w punktach 
handlowych kontroluje Inspekcja Sanitarna.  

(dowód: akta kontroli str. 493-495) 

2. PLW nie powiadamiał państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz 
wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o żadnym przypadku skreślenia zakładu 
z  rejestru (wyrejestrowano dwa podmioty), co stanowiło naruszenie przepisu art. 22 ust. 
1 pkt 2 uppz. 

 (dowód: akta kontroli str. 257, 522-534) 

PLW wyjaśnił, że nie powiadomiono Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz 
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przez przeoczenie. Pracownicy 
Inspektoratu realizują wiele czynności i w natłoku obowiązków nie zwrócili uwagi na ten 
obowiązek. W Instrukcji GLW nie wprowadzono zapisu wskazującego na konieczność 
przekazywania tych informacji do inspekcji sanitarnej i handlowej. 

(dowód: akta kontroli str. 257) 

W ocenie NIK, przyjęta w PIW 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 i finansową, wyznaczano 
w drodze wymaganych decyzji administracyjnych lekarzy urzędowych. Ograniczenia 
kadrowe, wpłynęły również niekorzystnie na sposób i zakres realizacji zadań nadzorczych, 
(w zakresie opisanym w obszarze drugim niniejszego wystąpienia). 

PLW poza pojedynczymi przypadkami rzetelnie prowadził wymagane rejestry/wykazy, 
wydawał decyzje o  wpisie bądź wykreśleniu podmiotu z rejestru (co do zasady terminowo 
powiadamiając GLW za pośrednictwem WLW o dokonanych zmianach) oraz sporządzał 
sprawozdania, a stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości – z uwagi na ich 
jednostkowy i formalny charakter – nie miały wpływu na realizację zadań nadzorczych. NIK 
zauważa jednak, że wskutek potencjalnego niedopełnienia obowiązków rejestracyjnych 
przez niektórych hodowców, PLW może nie dysponować pełną wiedzą o podmiotach 
objętych nadzorem weterynaryjnym. Poprawy wymaga również sposób sprawowania 
nadzoru nad legalnością oraz warunkami prowadzenia sprzedaży artykułów pochodzenia 
zwierzęcego na targowiskach w zakresie objętym nadzorem weterynaryjnym. 

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli, PLW podjął lub zadeklarował działania 
mające na celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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2. Sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej oraz egzekwowanie 
zaleceń pokontrolnych. 

2.1. W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie nie podejmowano udokumentowanych 
działań (np. poprzez sporządzanie strategii, programów, analiz, raportów) mających na celu 
identyfikację problemów i zagrożeń związanych z wykorzystywaniem antybiotyków 
w produkcji zwierzęcej, a także zmierzających do określenia skali, zakresu oraz przyczyn 
tego zjawiska. 

(dowód: akta kontroli str. 494, 522-534) 
Z-ca PLW wyjaśniła, że realizowano przede wszystkim zadania przekazane przez GLW 
i WLW w Zielonej Górze. PLW realizował otrzymane od nich wytyczne i instrukcje. Wobec 
niewielkiej ilości pracowników merytorycznych oraz dużej ilości realizowanych czynności, 
działania Inspektoratu skupione są przede wszystkim na realizacji obligatoryjnego 
monitoringu oraz kontroli podmiotów nadzorowanych. Na podejmowanie innych działań 
(np. w zakresie dokonywania analiz pod kątem identyfikowania zagrożeń związanych 
z wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej) nie starcza zwyczajnie czasu. 
Należy mieć na uwadze, że w 2016 roku angażowano pracowników Inspektoratu 
do pomocy innym inspektoratom weterynaryjnym (kilkukrotne wielodniowe wyjazdy 
m.in. do Białegostoku związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz 
wspieranie PIW w Gorzowie Wlkp. i PIW w Międzyrzeczu w związku z ogniskami ptasiej 
grypy). To wszystko powodowało, że nie było możliwości realizowania nawet własnych 
bieżących obowiązków.  

(dowód: akta kontroli str. 494) 

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 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). 

 (dowód: akta kontroli str. 275-279, 522-534) 

Opis stanu 
faktycznego 
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Analiza ryzyka dokonywana była w PIW stosownie do Instrukcji GLW40. W analizie 
uwzględniano m.in. dokumentację, sposób zarządzania zakładem, przestrzeganie zapisów 
wewnętrznych procedur wewnętrznych, badania właścicielskie, działalność produkcyjną, 
konstrukcję i stan techniczny zakładu.  

(dowód: akta kontroli str. 260, 265, 285-286, 297-303, 313-317) 

2.2.1. Plan kontroli ZPU zgodnie ze wskazaniami WIW w Zielonej Górze został sporządzony 
w oparciu o przeprowadzona analizę ryzyka uwzględniającą m.in.: odsetek gospodarstw 
produkujących pasze na potrzeby własne oraz stosujących pasze w żywieniu zwierząt, 
a także wielkości produkcji żywca, mleka i jaj na terenie powiatu.  

W wyniku powyższego w latach 2015-2016 planem kontroli w zakresie formalnego badania 
dokumentacji leczenia objęto: 

a) w 2015 r. – 41 kontroli ogółem, z czego: 
- 24 kontrole w zakresie żywienia zwierząt w gospodarstwie (SPIWET „PASZE C”), 
- 17 kontroli w zakresie monitoringu (SPIWET „PASZE G”), 
b) w 2016 r. – 42 kontrole ogółem, z czego: 
- 22 kontrole w zakresie żywienia zwierząt w gospodarstwie (SPIWET „PASZE C”), 
- 20 kontroli w zakresie monitoringu (SPIWET „PASZE G”), 
Wszystkie kontrole ujęte w planie na poszczególne lata zostały zrealizowane. Kontroli 
doraźnych w związku z brakiem wyników dodatnich prób monitoringowych oraz brakiem 
sygnałów od podmiotów zewnętrznych w badanym okresie nie realizowano. 

(dowód: akta kontroli str.275-290, 297-299, 307-313,522-534) 

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

W żadnym z badanych przypadków nie weryfikowano ustaleń w zakresie dokumentacji 
leczenia zwierząt z nadzorem farmaceutycznym w WIW lub z lekarzem prywatnej praktyki 
leczącym zwierzęta. 

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

(dowód: akta kontroli str. 522-534) 

Analiza zapisów zawartych w protokołach SPIWET ”PASZE G” i SPIWET „PASZE C”  
sporządzanych podczas kontroli gospodarstw dokonywanych przy okazji pobierania prób 
(wody i pasz) w ramach monitoringu ZPU w 2015 i 2016 roku wykazała,  że: 

 w roku 2015 spośród 18 podmiotów (hodowców zwierząt) objętych monitoringiem 
u 14 hodowców (77,78%) stosowano antybiotyki, z tego u wszystkich 14 w okresie nie 
wcześniej niż trzy miesiące od daty pobrania próby monitoringowej, w tym u dwóch 
hodowców trzody chlewnej (100%),  siedmiu brojlerów kurzych (77,78%) oraz pięciu 
indyków (100%); 

 w roku 2016 spośród 23 podmiotów (hodowców zwierząt) objętych monitoringiem 
u 13 hodowców (56,52%) stosowano antybiotyki, z tego u dwunastu w okresie nie 
wcześniej niż trzy miesiące od daty pobrania próby monitoringowej, w tym u dwóch 
hodowców trzody chlewnej (33,33%),  sześciu brojlerów kurzych (75%) oraz pięciu 
indyków (83,33%). 

W poszczególnych grupach hodowlanych wykorzystanie i stosowanie antybiotyków 
potwierdzono w latach 2015-2016 w przypadku odpowiednio: 

 100% i 83,33 %  gospodarstw, w których hodowano indyki rzeźne41; 

                                                      
40 Instrukcja GLW Nr GIWbż-500-2/11 z 1.09.2011 w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, 
częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. 
41 Gospodarstw zajmujących w latach 2015 -2016 się utrzymywaniem drobiu rzeźnego w celu umieszczania na 
rynku tych zwierząt lub produktów z tych zwierząt  było 38. 
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 77,78% i 71,43% gospodarstw, w których hodowano brojlery kurze42; 

 100% i  0%    gospodarstw, w których hodowano trzodę chlewną43; 

Nie stwierdzono stosowania antybiotyków w gospodarstwach, na których hodowano kury 
nioski44. 

(dowód: akta kontroli str. 319-321, 356) 
W sprawie przyczyn powszechnego stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej 
i ewentualnych działań ograniczających to zjawisko z-ca PLW wyjaśnił, że w przypadku 
drobiu rzeźnego faktycznie dość powszechnie stosuje się antybiotyki. Według Z-cy PLW 
prawdopodobnie ma to związek z intensywnością hodowli, która w przypadku drobiu 
rzeźnego jest wysoka (cykle produkcyjne zamykają się w obrębie kilku tygodni) oraz 
prewencyjnym eliminowaniem ryzyka masowych padnięć. Z-ca PLW dodał, że Inspekcja 
Weterynaryjna nie ma obecnie możliwości kwestionowania zasadności stosowania 
antybiotyków u zwierząt hodowlanych. Decyzje w tym zakresie podejmuje lekarz wolnej 
praktyki opiekujący się stadem. W celu ograniczenia tego zjawiska należałoby zatem 
wyposażyć organy Inspekcji Weterynaryjnej w instrumenty i narzędzia prawne pozwalające 
dokonywać oceny zasadności ilości i przyczyn stosowania antybiotyków przez hodowców 
oraz wydawania w tym zakresie nakazów lub zakazów. Dobrym pomysłem byłoby także 
wprowadzenie do przepisów prawa obowiązku stosowania antybiogramów, co umożliwiłoby 
bardziej precyzyjne stosowanie antybiotyków. W ocenie Z-cy PLW byłoby dobrze, gdyby 
kwestie te badał inspektor ds. nadzoru farmaceutycznego z poziomu powiatu. 

 (dowód: akta kontroli str. 502) 
 

2.2.2. W latach 2015-2016 w zakresie dobrostanu w gospodarstwach (ZZZ) zaplanowano 
odpowiednio 71 i 70 kontroli (wszystkie zostały zrealizowane). Plan kontroli obejmował 
w zakresie dobrostanu 5% istniejących stad zwierząt (bydło, świnie, zwierzęta łowne 
fermowe, zakłady drobiu rzeźnego, strusie, owce, kozy i konie) oraz 100% gospodarstw 
w przypadku pozostałych gatunków zwierząt (zwierzęta futerkowe i kury nioski).  

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

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

W żadnym z badanych przypadków nie weryfikowano/wyjaśniono ustaleń w zakresie 
dokumentacji leczenia zwierząt z nadzorem farmaceutycznym w WIW lub z lekarzem 
prywatnej praktyki leczącym zwierzęta. 

W przypadkach braku ewidencji leczenia (w roku 2015 stwierdzono pięć przypadków braku 
dokumentacji leczenia (oparto się na  oświadczeniu gospodarzy o nieleczeniu zwierząt) 
i dwa przypadki zagubienia dokumentacji leczenia a w 2016 roku 6 oświadczeń 
o nieleczeniu zwierząt i jedno zagubienie dokumentacji leczenia). W sytuacjach tych 
pouczano podmioty o konieczności prowadzenia dokumentacji leczenia, natomiast nie 
informowano wojewódzkiego pełnomocnika ds. nadzoru farmaceutycznego, gdyż według 
pracownika Inspektoratu nie należało to do jego kompetencji (zaniedbania gospodarza a nie 
lekarza).  

(dowód: akta kontroli str. 274,522-534) 

2.2.3. W 2016 roku PLW realizował kontrolę doraźną w związku z powiadomieniem 
przekazanym przez PLW w Wolsztynie o przekazaniu do uboju na terenie powiatu 

                                                      
42 Jak wyżej. 
43 W tej grupie pobrano 1 próbę (paszy) próbę w 2015 roku i sześć prób w 2016 roku (2x pasze i 4xwoda). 
Gospodarstw zajmujących się utrzymywaniem trzody w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów 
z tych zwierząt  było 533 w 2015 roku i 482 w 2016 roku. 
44 Gospodarstw zajmujących się utrzymywaniem kur niosek w celu umieszczania na rynku produktów pozyskanych 
od tych zwierząt (jaja)  było 5 w 2015 roku i 6 w 2016 roku. 
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zielonogórskiego kurcząt, które pojono wodą, w której wykryto dwa antybiotyki pomimo 
upływu okresu karencji. Badanie dokumentacji związanej z  działaniami podjętymi przez 
PLW w Zielonej Górze wykazało, że: 

 PLW niezwłocznie skontaktował się z ubojnią, do której skierowano podejrzane 
kurczęta ustalając, że zostały już one poddane ubojowi45, w związku z czym  po 
godzinie i 9 minutach od otrzymania sygnału (11 sierpnia  2016r. godz.14:51) 
wydano ustną dyspozycję46 w zakresie zatrzymania środka spożywczego 
podejrzanego o zawartość substancji przeciwbakteryjnych w mięsie47 (nie wydano 
w tym zakresie decyzji pisemnej); 

 pracownicy Inspektoratu podjęli 12 sierpnia 2016r. kontrolę doraźną w ubojni 
o godz.5:50 i weryfikując dane zawarte w świadectwie zdrowia nr 811127 z dnia 
9 sierpnia 2016r., oświadczeniu hodowcy o łańcuchu żywieniowym z 11 sierpnia 
2016r. (w szczególności dot. okresów karencji)48 oraz pobrali o godz.10:00 
z mięśni zatrzymanych w ubojni produktów próby z podejrzenia do badań 
w kierunku pozostałości antybiotyków (dostarczono je do laboratorium we 
Wrocławiu o godz. 12:40);  

 pracownicy Inspektoratu nie pozyskali informacji od właściwego dla hodowcy PLW 
w Wolsztynie odnośnie ustalenia źródła wystąpienia antybiotyków w wodzie do 
pojenia kurcząt rzeźnych (wyników postępowania wyjaśniającego); 

 w okresie od 12 do 22 sierpnia 2016r. oczekiwano na wyniki badań pobranych prób 
(laboratorium we Wrocławiu pierwsze badanie zakończyło 13 sierpnia 2016r. 
wykryciem pozostałości substancji przeciwbakteryjnych49, drugie badanie 
rozpoczęto 17 sierpnia 2016r. i zakończono 18 sierpnia 2016r. stwierdzeniem 
przekroczenia poziomu MRL dla doksycykliny50 - próbkę przesłano do badania 
potwierdzającego do PIW-PIB Puławy, które otrzymało próbkę 19 sierpnia 2016r. 
i w dniu 22 sierpnia 2016r. potwierdziło obecność doksycykliny w próbce 
w stężeniu 293,0 ug/kg)51; 

 PLW 22 sierpnia  2016r. po otrzymaniu z laboratorium w Puławach potwierdzenia 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu doksycykliny, wszczął z urzędu 
postępowanie w sprawie wycofania z obrotu mięsa i podrobów z kurczaka 
oznaczonych nr partii 1/160811 w ilości około 57,5 tony52; informacja ta została 
przekazana do ubojni tego samego dnia gdzie rozpoczęto procedurę wycofywania 
wyrobów z rynku - potwierdza to protokół z kontroli doraźnej nr 08093902/04/2016 
(Lista kontrolna SPIWET-00) z 23 sierpnia 2016r. 

 PLW 23 sierpnia 2016r. o godz.9:00 przeprowadził w przedmiotowej ubojni kolejną 
kontrolę doraźną, w trakcie której ustalono, że zakwestionowane produkty 
obejmują 56.540 kg  z datą przydatności do spożycia 17 sierpnia 2016r. (kurczaki 
i ich elementy) i 15 sierpnia (podroby) oraz sporządzono listy dystrybucyjne 
i skontaktowano się z odbiorcami ww. produktów. W protokole zawarto zapisy 
dotyczące dwóch odbiorców (jedna z firm według zapisu w protokole miała wycofać 

                                                      
45 Ubojowi poddano 21.500 sztuk kurcząt z kurnika C. 
46 Fakt ten został odnotowany w Protokole z kontroli Nr 08093902/03/2016 (Lista kontrolna SPIWET-00) oraz 
decyzji PLW (znak PLW-0809/DSŚ wycofanie śr. spoż/01/2016) wydanej 22 sierpnia 2016r. nakazującej ubojni 
wycofanie z obrotu i przekazanie do zakładu utylizacyjnego lub innego zagospodarowania jako materiału kat.2 
zamrożonych produktów 748 kg z zakwestionowanej partii ubojowej. Decyzja ta została wykonana w dniu 25 
sierpnia 2016r. (produkty dostarczono do zakładu produkującego karmy dla zwierząt domowych). 
47 PLW nie określił rzetelnie które produkty są podejrzane i w jakiej ilości podlegały zatrzymaniu. Dane zawarte w 
protokołach z kontroli doraźnych w ubojni różnią się od danych zawartych w RASFF 2016.002 oraz danych 
zawartych w liście dystrybucyjnej. 
48 Według oświadczenia hodowcy kurczętom podawano dwa preparaty. Okresy karencji obu preparatów upłynęły 
przed 17 lipca 2016r. (Scanoflox) i 02.08.2016r. (Doxyfort). 
49 PLW otrzymał sprawozdanie z badań 22 sierpnia 2016r. 
50 PLW otrzymał sprawozdanie z badań 25 sierpnia 2016r. 
51PLW otrzymał sprawozdanie z badań 25 sierpnia 2016r. Dopuszczalny poziom doksycykliny w mięsie drobiowym 
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 37/2010 z 22 grudnia 2010r. wynosi 100 ug/kg. 
52 Zawiadomienie przekazano dyrektorowi ubojni 23 sierpnia 2016r. 
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z obrotu 600 kg mrożonych skrzydeł, druga z firm z zakupionego towaru 
(4.800 kg)53 wyprodukowała MOM, który po zamrożeniu został sprzedany54). 
Pozostałe mięso zostało sprzedane 11 i 12 sierpnia 2016r. w formie  świeżej55. 

 PLW 23 sierpnia 2016r. wygenerował powiadomienie alarmowe RASFF 
nr 2016.002 i wraz z listą dystrybucyjną przesłał do WIW w Zielonej Górze; 
powiadomienie dotyczyło produktów (tuszki kurczaka, elementy i podroby) w ilości 
55.460 kg. 

 26 sierpnia 2016r. PLW rozesłał informacje do właściwych PLW56 i PPIS w Zielonej 
Górze informację o wszczęciu postępowania w sprawie nakazu wycofania z obrotu 
mięsa i podrobów z zakwestionowanej partii ubojowej 1/160811 i załączył listę 
dystrybucyjną; informacja zwrotna przyszła jedynie od PLW z Łodzi (zutylizowano 
towar u odbiorcy na Litwie); 

 pracownicy Inspektoratu nie pozyskali od PLW do których wysłano szczegółowe 
dane dotyczące dystrybucji mięsa z zakwestionowanej partii ubojowej57 
(za wyjątkiem PLW z Łodzi), informacji o efektach podjętych przez nich działań58; 

 pomimo działań podjętych przez PLW w Zielonej Górze doszło do wprowadzenia 
do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od  kurcząt, 
w których mięsie potwierdzono przekroczenie pozostałości antybiotyku 
(doksycykliny)59. 

 (dowód: akta kontroli str.432-489) 

Powiatowy Lekarz wyjaśnił, że z pewnością należy poprawić i przyspieszyć przepływ 
informacji. Podkreślił, że postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i wewnętrznymi instrukcjami i wytycznymi GLW. Zgodnie z nimi należało czekać 
na potwierdzenie faktu przekroczenia dopuszczalnego poziomu antybiotyków. Wskazał 
na brak w obowiązujących przepisach prawa wyraźnej podstawy prawnej do blokowania 
stada lub produktów zwierzęcych (bez narażania się na ewentualne roszczenia 
odszkodowawcze w przypadku nie potwierdzenia przekroczenia pozostałości dozwolonych 
antybiotyków). Zdaniem PLW należałoby takie rozwiązanie wprowadzić wprost 
do obowiązujących przepisów. Wskazał, że przypadek był nietypowy – w zasadzie 
nieprzewidziany w przepisach i Instrukcji GLW. PLW podkreślił, że działania podjęto 
natychmiast po otrzymaniu sygnału od PLW w Wolsztynie, jednak kurczęta zostały już 
poddane ubojowi, a nie było pewności czy wynik badania próby mięśni jaka została pobrana 
potwierdzi fakt przekroczenia dopuszczalnego poziomu antybiotyków (wcześniejsze wyniki 
dotyczyły wody, której wykryto dwa antybiotyki), wobec czego nie można było podjąć decyzji 
o zakazie wprowadzania tych produktów do obrotu. Działania administracyjne podjęto 
stosownie do wymogów Instrukcji GLW. PLW wyjaśnił, że z przepisów nie wynika obowiązek 
informowania się organów weterynaryjnych i podmiotów zewnętrznych o podjętych 
działaniach i ich skutkach. Dodał, że obecnie planuje występowanie o udzielenie takich 
informacji zwrotnych w tego typu przypadkach. Zdaniem PLW przepisy prawa w przypadku 
antybiotyków dozwolonych (tak jak to jest w przypadku substancji niedozwolonych – przypis 
kontrolera) powinny pozwalać PLW na blokowanie stada lub produktów pochodzenia 
zwierzęcego (przynajmniej do chwili otrzymania pierwszego wyniku badania). PLW wskazał 
także na to, że przy próbach podejrzanych winny one być kierowane od razu do laboratorium 
referencyjnego w Puławach.  

(dowód: akta kontroli str. 258-259) 

                                                      
53 W liście dystrybucyjnej podano błędnie 1.800 kg. 
54 Ostatecznie według informacji przekazanej przez PLW w Łodzi, towar ten został zutylizowany u odbiorcy 
finalnego na Litwie. 
55 PLW nie posiada szczegółowych informacji, ile produktów z zakwestionowanej partii ubojowej udało się wycofać 
z obrotu i zutylizować a ile trafiło do konsumentów i zostało spożyte. 
56 W Międzychodzie, Żaganiu, Lesznie, Wolsztynie i Łodzi.  
57 Sprawę odbiorców z terenu powiatu zielonogórskiego PLW przekazał do PPIS w Zielonej Górze. Nie pozyskano 
informacji o podjętych działaniach i ich efektach. 
58 PLW był w stanie potwierdzić wycofanie jedynie  
59 Wycofano z obrotu jedynie część produktów zawierających antybiotyk w stężeniu przekraczającym 
dopuszczalne normy.  
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2.3. Monitoring substancji niedozwolonych i pozostałości, chemicznych, 
biologicznych i produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt 
i w produktach pochodzenia zwierzęcego. 

W latach 2015-2016 PLW realizował dwa rodzaje monitoringu w kontrolowanym zakresie. 
Pierwszy – realizowany przez ZPU dotyczył realizacji rocznych Planów Urzędowej Kontroli 
Pasz (Monitoring ZPU) oraz drugi, realizowany przez ZBŻ – dotyczący rocznych Krajowych 
Programów Badań Kontrolnych substancji niedozwolonych oraz pozostałości substancji 
chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt 
i produktach pochodzenia zwierzęcego – (Monitoring ZBŻ). 

(dowód: akta kontroli str.280-284,291-296, 300-306,313-321) 
Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył osoby do realizacji programu badań kontrolnych 
pozostałości oraz powiatowego pełnomocnika ds. monitoringu i jego zastępcę oraz 
opracował dwie procedury dotyczące właściwego operowania próbkami pobieranymi 
w ramach monitoringu pozostałości – jedną dla pracowników Inspektoratu60 a drugą dla 
urzędowych lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspektoratu61.  

Z instrukcji PLW wynika, że próby do badania w kierunku pozostałości antybiotyków nie 
mogły być mrożone i wymagały transportu do laboratorium najpóźniej na drugi dzień 
po pobraniu. Maksymalny czas przechowywania tych próbek w Inspektoracie 
(próby schładzane w temperaturze od 0 do 4 stopni Celsjusza) wynosił maksymalnie 
30 godzin od czasu pobrania. 

(dowód: akta kontroli str. 196-210) 
Odmienne zasady przyjęto w monitoringu ZPU. Próby w kierunku substancji z grupy B1 i A6 
mrożono i co do zasady nie stosowano się do 30-godzinnego terminu przekazania pobranej 
próby do laboratorium. 

(dowód: akta kontroli str. 327-346) 

PLW wyjaśnił, że, monitoring prowadzony przez ZPU realizowany był według innych zasad 
niż monitoring prowadzony przez ZBŻ na wyraźne polecenie GLW w oparciu o pismo z 12 
lutego 2014r. - znak GIWpuf-7010-7/2014(1) oraz pismo z dnia 24 marca 2014 roku - znak 
GIWpuf-7010-22/2014(1). 

(dowód: akta kontroli str. 255) 
Co do zasady wyjazdy na kontrole i pobrania prób w ramach monitoringów były 
niezapowiedziane. Wyjątkiem były wyjazdy do gospodarstw, gdzie ferma była  w innym 
miejscu niż miejsce zamieszkania właściciela. W takich przypadkach umawiano się 
z hodowcą wcześniej, jednak nie podawano pełnego zakresu planowanych działań (z reguły 
wspominano jedynie o kontroli dobrostanowej). 

(dowód: akta kontroli str.313, 522-534) 
Ponadto przed wysyłką do rzeźni każdorazowo na fermach drobiu dokonywane były 
badania właścicielskie na obecność salmonelli przy okazji, których badano występowanie 
efektu hamującego wzrost bakterii. Występowanie efektu hamującego badane było także 
przy okazji badań urzędowych dokonywanych przez pracowników Inspektoratu - ZZZ 
(dotyczyło to  10% gospodarstw zasiedlonych z terenu powiatu). W latach 2015-2016 
w żadnym przypadku nie stwierdzono wystąpienia efektu hamującego. 

(dowód: akta kontroli str. 279) 

2.3.1. Monitoring ZBŻ 
Plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach 
zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i wodzie 
na terenie powiatu zielonogórskiego (grodzkiego i ziemskiego), tj. monitoring ZBŻ, 
obejmował: 

 w 2015 roku 234 próby (pobrano 165), w tym w kierunku substancji 
niedozwolonych - grupa A6  - 29 prób (pobrano 23 próby, tj. 79,31% 

                                                      
60 Instrukcja ta dotyczy również wody przeznaczonej do pojenia zwierząt. 
61 W praktyce poza dwoma przypadkami próby do badań w kierunku substancji antybiotykowych z grupy A6 i B1 
pobierane były przez pracowników Inspektoratu. 
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przewidzianych do poboru)62, oraz substancji bakteriobójczych, antybiotyków 
i chemioterapeutyków - grupa B1) – 63 próby (pobrano 45 prób, tj. 71,43% 
planu)63; 

 w 2016 r. – 241 prób (pobrano 169), w tym w kierunku substancji niedozwolonych - 
grupa A6  - 29 prób (pobrano 24 próby, tj. 82,76% przewidzianych do poboru)64, 
oraz substancji bakteriobójczych, antybiotyków i chemioterapeutyków - grupa B1) – 
65 prób (pobrano 48 prób, tj. 73,85% planu)65. 

(dowód: akta kontroli str. 216-238, 522-534) 

PLW wyjaśnił, że niezrealizowanie planu monitoringowego ZBŻ dotyczyło wyłącznie prób 
pobieranych od zwierząt łownych fermowych, w przypadku których w ostatnich latach 
występowały trudności z ich realizacją, o czym każdego roku informowany był wojewódzki 
pełnomocnik ds. monitoringu. 

(dowód: akta kontroli str. 258) 

Każdego roku na potrzeby monitoringu ZBŻ PLW przesłał do WLW opracowania 
wskazujące na możliwości i potrzeby powiatu w zakresie monitoringu substancji 
niedozwolonych i pozostałości innych substancji (w tym pozostałości produktów 
leczniczych). W ww. opracowaniach PLW nie zawarł wszystkich wymaganych informacji 
zawartych w Instrukcji GLW z 15 marca 2013r.66 (Instrukcja monitoringowa). W opracowaniu 
przesłanym do wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu w WIW w Zielonej Górze, 
nie wskazano m.in. wielkości produkcji w zakresie akwakultury oraz miodu67 a także 
informacji o ilości podmiotów zajmujących się hodowlą ryb  oferowanych do sprzedaży 
konsumentom końcowym (w PIW odnotowano trzy takie podmioty). 

 (dowód: akta kontroli str. 214-215, 226-227) 

W latach 2015 i 2016r. w planie poboru prób otrzymanym przez  PIW Zielona Góra 
od wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu ZBŻ nie uwzględniono podmiotów 
wprowadzających do obrotu (lub posiadających taka możliwość) nieprzetworzone produkty 
pszczele68 i produkty akwakultury69. 

(dowód: akta kontroli str. 220-225, 232-238,522-534) 

PLW wyjaśnił, że Inspektorat poza sytuacją, w której prowadzona jest kontrola 
w podmiotach zajmujących się akwakulturą lub pszczelarstwem70, nie zbiera informacji 
o wielkości produkcji w zakresie akwakultury i miodu. Nie ma także obowiązku zbierania 
informacji w tym zakresie do sprawozdań rocznych RRW i sprawozdania z wykonania 
zadań inspekcji weterynaryjnej, a na podstawie otrzymywanych danych można przyjąć, 
że produkcja w tych podmiotach jest marginalna w skali województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 253) 

Analiza dokumentacji dot. poboru prób w kierunku substancji z grupy B1 i A6 pobieranych 
w ramach monitoringu  ZBŻ wykazała, że: 

                                                      
62 Wynikało to z niskiego wykonania planu poboru prób od zwierząt łownych fermowych- pobrano 4 z 10 
zaplanowanych prób, tj.40%. 
63 Wynikało to z niskiego wykonania planu poboru prób od zwierząt łownych fermowych- pobrano 4 z 22 
zaplanowanych prób, tj.18,18%. 
64 Wynikało to z niskiego wykonania planu poboru prób od zwierząt łownych fermowych- pobrano 5 z 10 
zaplanowanych prób, tj.50%. 
65 Wynikało to z niskiego wykonania planu poboru prób od zwierząt łownych fermowych- pobrano 5 z 22 
zaplanowanych prób, tj.22,73%. 
66 Instrukcja GLW Nr GIWlab 830-9/13 z 15 marca 2013r. 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. 
67 Podano, iż  na terenie powiatu zarejestrowano 41 pasiek, które posiadają 40 i więcej rodzin pszczelich. 
68 Według prowadzonych rejestrów RRW-3 Inspektorat nadzorował na koniec 2015 roku 293 podmioty zajmujące 
się utrzymywaniem pszczół a na koniec 2016 roku 317 (z czego według informacji przekazanych na potrzeby 
monitoringu do wojewódzkiego pełnomocnika 41 podmiotów posiadało ponad 40 rodzin pszczelich). 
69 Według prowadzonych rejestrów RRW-3 Inspektorat nadzorował na koniec 2015 roku 12 podmiotów 
zajmujących się hodowlą ryb (z czego trzy deklarowały hodowlę ryb do spożycia przez ludzi a trzy prowadziły 
łowiska typu wpuść i złów) a na koniec 2016 roku 13. 
70 W kontrolowanym okresie PIW przeprowadził 6 kontroli u podmiotów zajmujących się akwakulturą i ani jednej 
u podmiotu zajmującego się pszczelarstwem. 
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 poza dwoma przypadkami71 próby w kierunku substancji z grupy B1 i A6 były 
pobierane przez osoby zatrudnione z PIW ; 

 próby monitoringowe pobierano głównie w rzeźniach (w gospodarstwach pobrano 
jedynie 5 z 72 prób72 w 2016 roku (6,94%) oraz 3 z 68 prób73 w 2015 roku 
(4,41%); 

 dobór prób następował na zasadzie losowej  (pobierano próby tkanek zwierząt, 
które w dniu poboru znajdowały się w rzeźni); 

 w 81 z 93 badanych przypadków PLW dostarczał próby pobrane w kierunku 
substancji z grupy B1 do 30 godzin od chwili ich pobrania; 

 poza trzema przypadkami (z 68 zbadanych)  w 2015 roku oraz sześcioma 
przypadkami (z 62 zbadanych) w 2016 roku PLW prawidłowo dokumentował 
czynności związane z pobraniem prób74. 

 (dowód: akta kontroli str. 216-218, 522-534) 

2.3.2. Monitoring ZPU 

Plan Urzędowej Kontroli Pasz, tj. monitoring ZPU, obejmował: 

 w 2015 roku 57 prób75 (pobrano 57) w tym w kierunku substancji bakteriobójczych, 
antybiotyków i chemioterapeutyków - grupa B1 – 17 prób76 (pobrano 17 prób, 
tj. 100 % planu)77; 

 w 2016 r. – 55 prób78 (pobrano 57)79 w tym w kierunku substancji bakteriobójczych, 
antybiotyków i chemioterapeutyków - grupa B1) – 23 próby80 (pobrano 23 prób, 
tj. 100 % planu). 

(dowód: akta kontroli str. 280-284, 291-296) 

Analiza dokumentacji dot. poboru prób w kierunku substancji z grupy B1 pobieranych 
w ramach monitoringu  ZPU wykazała, że: 

 próby w kierunku substancji z grupy B1 były pobierane przez powiatowego 
pełnomocnika ds. monitoringu ZPU; 

 próby monitoringowe pobierane były w gospodarstwach, przy czym pobierano je 
w kontrolowanym okresie od 9 marca do 16 listopada 2015 r. i od 23 marca do 17 
listopada 2016r. (nie stwierdzono pobrania prób w miesiącach styczeń, luty 
i grudzień) oraz tylko w wybrane dni tygodnia (głównie poniedziałek i wtorek)81; 

 występowała koncentracja poboru prób w tych samych dniach u tego samego 
hodowcy (stwierdzono 5 takich pobrań w 2016 roku i cztery w 2015 roku); 

 20 z 37 prób wody oraz jedną z czterech prób pasz dostarczono do laboratorium 
docelowego w terminie do 30 godzin od chwili pobrania prób. 

 wszystkie pobrane próby wody były mrożone.  

(dowód: akta kontroli str. 319-321, 522-534) 

2.4. W pobranych w ramach krajowego programu badań kontrolnych (ZPU i ZBŻ) próbach 
nie stwierdzono substancji niedozwolonych (przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

                                                      
71 Próby 0809/129 i  0809/127 z 26 października 2015 roku zostały pobrane przez lekarza urzędowego 
wyznaczonego przez PLW. 
72 Trzy dotyczyły pobrania mleka krowiego, jedna jaj a jedna wody do pojenia kurcząt. 
73 Wszystkie trzy dotyczyły pobrania mleka krowiego. 
74 Przypadki te zostały opisane w części dotyczącej opisu stwierdzonych nieprawidłowości. 
75 W gospodarstwach pobrano 45 prób przy ogólnej liczbie gospodarstw 357. 
76 16 prób dotyczyło wody a jedna paszy. 
77 W ramach monitoringu ZPU nie pobierano prób w kierunku substancji z grupy A6. 
78 W gospodarstwach pobrano 40 prób przy ogólnej liczbie gospodarstw 363. 
79 Pobrano jedna dodatkową próbę  
80 20 prób dotyczyło wody a 3 paszy (w tym jedna antybiotykowych stymulatorów wzrostu). 
81 Nie stwierdzono pobrania próby w czwartki i piątki. 
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pozostałości substancji bakteriobójczych) lub chemioterapeutyków z grupy B1, wobec czego 
nie pobierano prób dodatkowych82 oraz nie wydawano zaleceń pokontrolnych83. 

(dowód: akta kontroli str. 426) 

W czasie trwania kontroli NIK, w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii pobrano próbę 
wody w kierunku pozostałości substancji z grupy B1 w ramach urzędowego programu 
kontroli pasz realizowanego przez ZPU84. Sprawozdanie z badań nie wykazało 
przekroczenia  dopuszczalnego poziomu substancji z grupy B1. 

(dowód: akta kontroli str. 496-501) 
2.5. W latach 2015-2016 PLW nie kierował zawiadomień do organów ścigania związanych 
z nieprawidłowościami przy wykorzystaniu antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

(dowód: akta kontroli str.423) 
2.6. Wskazane przez PLW trudności i ograniczenia w sprawowaniu nadzoru nad 
wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej zostały opisane w pkt 1.6. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 257-258) 
 

NIK zwraca uwagę, że sposób realizacji monitoringu ZBŻ i ZPU odbiegał od zasad 
wskazanych w Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich85. Odstępstwa dotyczyły m.in. doboru 
prób w rzeźniach na zasadzie losowej a nie doboru celowego (ZBŻ), kumulowania 
pobierania prób od jednego producenta (ZPU i ZBŻ), pobierania prób tylko w wybrane dni 
tygodnia (ZPU i ZBŻ), nie pobierania  prób w miesiącach styczeń, luty i grudzień (ZPU). 
Zdaniem NIK taki sposób realizacji monitoringu może wpływać na jego skuteczność. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Opracowania roczne sporządzone przez PLW na potrzeby monitoringu ZBŻ w 2015 i 
2016 roku nie zawierały kompletu wymaganych informacji wskazanych w Instrukcji GLW 
Nr 830-9/13 z  dnia 15 marca 2013r.86, a ponadto opracowanie na rok 2015r. nie zostało 
przekazane do wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu w terminie do końca 
stycznia (sporządzono je 3 marca 2015r.). 

(dowód: akta kontroli str. 214-215, 226-227) 

PLW wyjaśnił, że opracowanie na rok 2015 zostało sporządzone i przekazane 
do wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu dopiero w marcu 2015r. przez 
przeoczenie. Natomiast co do zakresu przekazanych danych PLW zwrócił uwagę, że nie 
zbiera się danych o wielkości produkcji akwakultury oraz produkcji miodu (za wyjątkiem 
przeprowadzania kontroli u  podmiotów zajmujących się taką produkcją) i nie ma obowiązku 
zbierania informacji w tym zakresie  do sprawozdań rocznych RRW. Dodał, że w jego 
ocenie produkcja na terenie powiatu w ww. zakresach jest marginalna w skali województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 253) 

Zdaniem NIK, PLW powinien posiadać wiedzę o skali produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego (przeznaczonych do spożycia przez konsumentów) na terenie powiatu nie 
tylko ze względu na konieczność przekazywania tych danych do GLW poprzez WLW 

                                                      
82 Pobrane w latach 2015-2016 próby w kierunku substancji z grupy B1 dotyczyły mięśni kurcząt rzeźnych 
(odpowiednio 5 i 7 prób), indyków (odpowiednio 9 i 6 prób), kur niosek (odpowiednio 3 i 3) oraz trzody (cztery 
próby w 2016 roku). 
83 Poza planem zrealizowano jedynie pobór próby z podejrzenia mięsa w ramach działań podjętych po uzyskaniu 
informacji od PLW spoza województwa lubuskiego o fakcie skierowania do jednej z lubuskich ubojni kurcząt 
rzeźnych pojonych wodą, w której po okresie karencji stwierdzono pozostałości dwóch antybiotyków (doksycyklina 
i enrofloksacyna). Przypadek ten opisano w pkt 3.2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
84 Dotyczy próby nr  0809/16/MONIT/2017/WODA z dnia 17 maja 2017r. oraz sprawozdania z wyników badania 
nr 001012/PBMI/DM/2017 z dnia 23 maja 2017r. 
85 Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich ustanawiająca szczegółowe zasady pobierania próbek do celów 
monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości  u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia 
zwierzęcego (98/179/WE) Dz.U. L 065, 5.3.1998, s.31. 
86 W opracowaniach tych nie zawarto m.in. informacji o wielkości produkcji w zakresie akwakultury i produktów 
pszczelarskich. 
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na potrzeby monitoringu (wymóg ten wprost wynika z Instrukcji GLW), ale również ze 
względu na dokonywaną ocenę bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. 

2. W zakresie monitoringu ZBŻ stwierdzono 12 z 93 zbadanych przypadków87 a w zakresie 
monitoringu ZPU 20 z 41 zbadanych przypadków88 przekroczenia 30 godzinnego 
terminu przekazania pobranych próbek do laboratorium (odpowiednio: PIWet Puławy 
oraz ZHW WIW Poznań i ZHW WIW Wrocław) wynikającego z § 6 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu postępowania z substancjami 
niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi 
i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego. 

 (dowód: akta kontroli str. 216-219, 319-321) 
Pracownicy ZBŻ i ZPU wyjaśnili, że przekroczenie 30-godzinnego terminu w ww. 
przypadkach związane było z harmonogramem dostarczania prób przekazywanym 
cyklicznie przez wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu. Harmonogram ten 
warunkował także dzień, w którym pobierano próby (zazwyczaj dzień poprzedzający termin 
wskazany przez WIW).  Inspektorat z uwagi na małą liczbę samochodów służbowych  
(dwa pojazdy – przypis kontrolera) oraz ograniczone możliwości kadrowe, nie posiada 
możliwości (poza pojedynczymi przypadkami) kompleksowej i samodzielnej organizacji 
wysyłek prób do laboratoriów docelowych. W niektórych przypadkach korzystano również  
z możliwości wskazanej w piśmie zastępcy GLW z dnia 11 kwietnia 2012 r. znak GIWpuf-
7010-7/2014(1), w którym dopuszczano m.in. mrożenie próbek lub wydłużanie czasu ich 
dostarczenia do laboratorium do 48 godzin, pod warunkiem przechowywania ich w stanie 
schłodzonym i pisemnym poinformowaniu wojewódzkiego pełnomocnika ds. monitoringu. 
Pracownicy ZBŻ powołali się także na zapisy zawarte w uwagach (dotyczących prób  
w kierunku grupy B1) do krajowego programu badań kontrolnych na 2015 i 2016 rok, gdzie 
wprost zapisano, że dopuszcza się mrożenie prób i dostarczanie ich do laboratorium do  
7 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 239) 

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

Jednakże NIK zauważa, że z dniem 2 lipca 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie 
sprawie badań monitoringowych89, zgodnie z którym próbki schładza się lub zamraża, 
z wyłączeniem próbek jaj, miodu i pasz oraz dostarcza do laboratorium nie później niż przed 
upływem 7 dni od dnia ich pobrania (§ 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3), dlatego też NIK odstępuje 
od formułowania wniosku pokontrolnego w tym zakresie.    

3.  W przypadku siedmiu prób90 (ze 130 zbadanych) pracownicy  Inspektoratu nierzetelnie 
wypełniali dokumentację towarzyszącą pobraniu próby. W szczególności w monitoringu 
ZBŻ dotyczyło to niewypełniania lub niekompletnego wypełnienia załącznika nr 5 
(charakterystyka gospodarstwa) - dwa przypadki oraz załącznika nr 8 (protokół 
z badania poubojowego) - pięć przypadków w 2016 roku (w tym dwa w których protokoły 
te zostały niewypełnione podpisane przez pracownika ZBŻ i przedstawiciela ubojni). 

(dowód: akta kontroli str. 216-219, 228-231) 

Pracownicy ZBŻ  wyjaśnili, że w niektórych przypadkach brak  było na miejscu pobrania 
próby osoby, która byłaby w stanie udzielić informacji niezbędnych dla wypełnienia zał. Nr 5 
a w przypadku zał. nr 8 powodem niewypełnienia lub niekompletnego wypełnienia był brak 

                                                      
87 Dotyczyło to prób w kierunku substancji z grupy B1 o nr: 0809/127/2015, 0809/007/2015, 0809/013/2015, 
0809/038/2016, 0809/039/2016, 0809/068/2016, 0809/107/2016, 0809/109/2016, 0809/130/2016, 0809/138/2016, 
0809/151/2016 i 0809/155/2016. 
88 Dotyczy prób w kierunku substancji z grupy B1 o nr: 0809/01, 0809/05, 0809/14, 0809/18, 0809/19, 0809/27, 
0809/32 i 0809/33 z 2015 roku oraz prób o nr: 0809/08, 0809/12, 0809/17, 0809/25, 0809/26, 0809/34, 0809/39, 
0809/40, 0809/50, 0809/51 i 0809/56 z 2016 roku. 
89 Ww. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. 
90 Dotyczyło to próby o nr: 0809/126 z 2015 roku oraz prób o nr: 0809/130, 0809/133, 0809/138, 0809/151, 
0809/155 i 0809/169 z 2016 roku. 



 

24 

czasu (spieszono się by zdążyć pobrać próby w kolejnych rzeźniach, w których 
zaplanowano pobór prób i w przypadkach braku uwag i zastrzeżeń ze strony 
przedstawiciela ubojni podpisywał on protokoły przed uzupełnieniem danych przez 
pracownika Inspektoratu, o czym z kolei zapomniano) oraz fakt, iż  większość danych do 
wypełnienia w zał. Nr 8 była już zawarta w protokołach z pobrania próby.  

 (dowód: akta kontroli str. 239-241, 247-249) 

4. W związku z otrzymaniem informacji o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu 
doksycykliny w mięsie kurcząt, z którego pozyskano produkty wprowadzone do obrotu, 
PLW nie poinformował Inspekcji Handlowej o wysłaniu tych produktów z zakładu, 
do czego zobowiązywał go § 12 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006r.91 

PLW wyjaśnił, że było to skutkiem jego przeoczenia. Wydawało mu się, że informację w tym 
zakresie należało przekazać tylko do Inspekcji Sanitarnej. 

(dowód: akta kontroli str. 428) 

5. PLW nie w pełni rzetelnie przeprowadził postępowanie związane z powiadomieniem 
uzyskanym od PLW w Wolsztynie o fakcie przekazaniu do uboju na terenie powiatu 
zielonogórskiego kurcząt, które pojono wodą, w której wykryto dwa antybiotyki pomimo 
upływu okresu karencji (opisanym w pkt. 2.2.3.) niniejszego wystąpienia. 
W szczególności PLW nie ustalił ilości produktów92 pozyskanych od kurcząt (pojonych 
poza okresem leczenia i poza okresem karencji wodą zawierającą pozostałości 
produktów leczniczych - doksycyklina i enrofloksacyna), a także nie ustalił jaką ilość 
udało się wycofać z obrotu, a jaka ilość została przekazana konsumentom 
do spożycia93. Należy również zauważyć, że podjęte działania okazały się nieskuteczne, 
gdyż nie zapobiegły wprowadzeniu do obrotu znacznej ilości produktów94 zawierających 
przekroczony poziom pozostałości doksycykliny (293,0 uq/kg)95. 

(dowód: akta kontroli str. 432-434) 

Z-ca PLW wyjaśnił, że pracownicy Inspektoratu nie są w stanie samodzielnie prowadzić tak 
skomplikowanych postępowań administracyjnych (są lekarzami a nie prawnikami) a od 2016 
roku z uwagi na brak środków finansowych w Inspektoracie nie ma na etacie radcy 
prawnego. Obsługa prawna realizowana jest więc na zasadzie zleceń. Najprawdopodobniej   
przez przeoczenie nie zwrócono uwagi, iż postępowanie wszczęte 22 sierpnia 2016 roku 
dotyczyło produktów o wadze ok.57,5 tony, stąd uznano, że decyzja o nakazie wycofania 
z obrotu produktów mrożonych zatrzymanych w ubojni zakończyła wszczęte uprzednio 
postępowanie. Po konsultacji z radcą prawnym obsługującym aktualnie  Inspektorat zostaną 
podjęte stosowne działania zgodnie z obowiązującym prawem. 

(dowód: akta kontroli str. 494-495) 

 

W ocenie NIK, Powiatowy Lekarz, w ramach przyznanych kompetencji oraz obowiązujących 
w Inspekcji rozwiązań organizacyjnych i uregulowań wewnętrznych, zasadniczo prawidłowo 
sprawował nadzór nad wykorzystywaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej na obszarze 
swej właściwości. Zrealizował bowiem, objęte kontrolą NIK, plany kontroli dotyczące 
badania ewidencji (dokumentacji) leczenia zwierząt oraz plany badań monitoringowych96.  

                                                      
91 Dz.U. z 2006r. Nr 147, poz. 1067, ze zm. 
92 W protokole z kontroli doraźnej z dnia 12 sierpnia 2016r. podano 39.220 kg (kurnik C) a w protokole z kontroli 
doraźnej z dnia 23 sierpnia podano 57,5 tony (kurnik C i D) a w RASFF 2016.002 z 23 sierpnia 2016r.  podano  
55.460 kg (a w załączonej do RASFF liście dystrybucyjnej 56.392,5 kg). 
93 Potwierdzona informacja zwrotna od PLW z Łodzi dotyczyła jedynie zutylizowania przez finalnego odbiorcę 
towaru o wadze 4.800 kg.  
94 Waga produktów ustalona po zsumowaniu danych zawartych w pismach rozesłanych do organów właściwych ze 
względu na siedzibę nabywców ppz z zakwestionowanej partii ubojowej to 59.782,80 kg. 
95 Dopuszczalny poziom doksycykliny w mięsie drobiowym określony został w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 
37/2010 z dnia 22 grudnia 2009r. - dla mięśni wynosi on 100,0 ug/kg - (Dz. Urz. UE z 20 stycznia 2010r. L 15/1); 
wartość limitu decyzyjnego dla zastosowanej metody badania CC-alfa wynosił 115,0 ug/kg.   
96 Poza próbami dotyczącymi zwierząt łownych fermowych. O obiektywnych przyczynach braku możliwości 
zrealizowania planu w tym zakresie PLW poinformował WLW. 

Ocena cząstkowa 
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NIK jednakże zauważa, że wskutek m.in. trudnej sytuacji kadrowej, realizacja niektórych 
z czynności prowadzonych w ramach ww. zadań odbiegała od obowiązujących wymogów. 
Dotyczyło to w szczególności przekraczania, wyznaczonego przepisami powszechnie 
obowiązującymi, czasu na dostarczenie pobranych próbek do laboratorium oraz 
przypadków nierzetelnego dokumentowania poboru próbek.  Nie w pełni rzetelnie 
przeprowadzono również postępowanie związane z pozyskaniem informacji o przekazaniu 
do uboju na terenie powiatu kurcząt, które pojono wodą, w której wykryto dwa antybiotyki 
pomimo upływu okresu karencji. 

3. Współpraca pomiędzy inspekcjami oraz innymi 
organami i podmiotami. 

3.1. W dniu 12.03.2008 r. PLW w Zielonej Górze zawarł porozumienie z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zielonej Górze o współdziałaniu i współpracy. 

W związku z realizacją postanowień ww. porozumienia w latach 2015-2016: 

 dwukrotnie uaktualniano (8 kwietnia 2015r. i 8 marca 2016r.) listy nadzorowanych 
zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz 
prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży ww. produktów97, 

 stosownie do § 8 porozumienia PIW na bieżąco przekazywał PPIS informacje 
z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób które mogą być 
przenoszone ze zwierząt na ludzi, (m.in.: informacje o wystąpieniu włośnicy 
u dzików); 

 PIW otrzymywał od PPIS w Zielonej Górze informacje o środkach spożywczych 
o niewłaściwej jakości zdrowotnej, których producentami były podmioty pod 
nadzorem PLW oraz zestawienia wyników badań monitoringowych prowadzonych 
przez PPIS w Zielonej Górze; 

 obie inspekcje przeprowadziły dwanaście wspólnych kontroli na Targowisku 
Miejskim w Zielonej Górze (po sześć w 2015 i 2016 roku) m.in. w zakresie 
znakowania sprzedawanych jaj oraz sprzedaży produktów pochodzenia 
zwierzęcego (mleko, śmietana, tuszki drobiowe); 

 PIW przekazywał informacje przesłane w systemie RASFF m.in. dot. stwierdzenia 
Salmonelli Entertidis w produktach mięsnych drobiowych oraz przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu doksycykliny w produktach pozyskanych z kurcząt.  

(dowód: akta kontroli str. 361-414) 

3.2. W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie wystąpił jeden przypadek wysłania 
powiadomienia w ramach RASFF98 o produktach o niewłaściwej jakości zdrowotnej 
ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu antybiotyków. Informacje o podjętych 
działaniach i ich efektach przedstawiono w pkt. 2.2.3. niniejszego wystąpienia.  

3.3. W okresie objętym kontrolą PLW nie zawierał z innymi instytucjami (np. organizacjami 
pozarządowymi, organizacjami producentów/hodowców, organami samorządu 
terytorialnego, Inspekcją Handlową, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) porozumień o współpracy 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. 415-422,522-534) 

Powiatowy Lekarz wyjaśnił, że nie dostrzega problemów w zakresie współpracy z innymi 
instytucjami na rzecz prawidłowego wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej  -  
współpraca ta odbywa się zdaniem PLW stosownie do występujących potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 259) 

                                                      
97 PLW swoim nadzorem objął tę część podmiotów spożywczych, w której odbywał się rozbiór mięsa, produkcja 
mięsa mielonego oraz surowych produktów mięsnych pozostawiając PPIS nadzór nad podmiotami oferującymi 
produkty pochodzenia zwierzęcego konsumentom końcowym a na targowiskach także podmiotami dokonującymi 
siekania, dzielenia i porcjowania, a także mielenia mięsa na życzenie konsumenta.  
98 System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt. 
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NIK zwraca uwagę, że zgodnie z § 3 ust. 4 porozumienia zawartego z PPIS w Zielonej 
Górze listy wspólnie nadzorowanych zakładów należy aktualizować nie rzadziej niż raz na 
sześć miesięcy a nie jak tego dokonywano w latach 2015-2016, tj. raz do roku. 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

 

PLW, poza niedochowaniem częstotliwości aktualizowania list wspólnie nadzorowanych 

podmiotów, we właściwy sposób wywiązywał się z obowiązków nałożonych 
postanowieniami zawartego porozumienia o współpracy z PPIS, w szczególności 
przekazując wymagane informacje w zakresie wspólnie nadzorowanych podmiotów, 
występujących zagrożeniach na terenie powiatu a także prowadząc wspólne kontrole 
na targowisku miejskim oraz dokonując okresowej oceny prowadzonej współpracy. 

W ocenie NIK, Inspektorat w kontrolowanym okresie nie współpracował natomiast 
w należyty sposób z Inspekcją Handlową nie realizując  swoich obowiązków (wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa) w zakresie opisanym  w obszarze pierwszym 
(nieprawidłowość nr 2) i w obszarze drugim niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
(nieprawidłowość nr 4).  

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli99, wnosi o: 

1. Powiadamianie właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego  oraz wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o skreśleniu 
podmiotu z prowadzonego rejestru. 

2. Rzetelne prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych w ZBŻ oraz rzetelne 
sporządzanie sprawozdań RRW-5.  

3. Zapewnienie terminowego przekazywania do wojewódzkiego pełnomocnika 
ds. monitoringu kompletnych i zgodnych z Instrukcją GLW opracowań 
obrazujących potrzeby i możliwości powiatu zielonogórskiego w związku 
z realizacją monitoringu środków żywienia. 

4. Rzetelne wypełnianie dokumentacji towarzyszącej pobraniom prób 
monitoringowych. 

5. Rzetelne prowadzenie postępowań związanych z działaniami podejmowanymi 
w ramach RASFF oraz przekazywanie wymaganych informacji do Inspekcji 
Handlowej. 

  

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

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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 14 lipca 2017r. 

  
  
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
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