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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/043 – Nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich 

Okres objęty kontrolą Kontrolą objęto lata 2014-2016 (do 30.06.) 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Jerzy Łukaszuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

przeprowadzenia kontroli nr LLU/105/2016 z dnia 7.10.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (dalej: WITD lub Inspektorat), 20-447 

Lublin, ul. Diamentowa 2 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Piotr Winiarski, Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (dalej: LWITD)1 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2, że LWITD prawidłowo sprawował nadzór nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich w transporcie. 

W okresie objętym kontrolą WITD w pełni zrealizował plany kontroli transportu 

zwierząt, wynikające z Kierunków działania Inspekcji Transportu Drogowego 

i Ramowych planów kontroli Inspekcji Transportu Drogowego3. Zapewnił też 

odpowiednie przygotowanie inspektorów do przeprowadzania kontroli zasad 

i warunków transportu zwierząt. LWITD podjął również skuteczne działania na rzecz 

skontrolowania przewoźników omijających stałe punkty kontroli Inspekcji Transportu 

Drogowego (dalej: ITD). 

Równocześnie NIK zwraca jednak uwagę na znikomy odsetek kontroli, 

przeprowadzonych przez WITD bezpośrednio u przedsiębiorców zajmujących się 

przewozem zwierząt. Na 328 kontroli przeprowadzonych w kontrolowanym okresie 

przez Inspektorat u przedsiębiorców tylko jedna objęła tego rodzaju przedsiębiorcę. 

LWITD nie w pełni wywiązał się też z postanowień porozumienia4 o współpracy 

pomiędzy ITD a Inspekcją Weterynaryjną (dalej: IW). 

 

 

                                                           
1 Pan Piotr Winiarski jest LWITD  od 23.03.2016 r. Od 1.01.2014 r. do 31.05.2015 r. stanowisko LWITD nie było obsadzone, 
a WITD kierował zastępca LWTD Mariusz Szabała. Od 1.06.2015 r. do 22.03.2016 r. LWITD był Grzegorz Biszczak.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dokumenty opracowywane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) i zatwierdzane przez ministra 
właściwego do spraw transportu, na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), zwanej dalej „utd”. 
4 Porozumienie z dnia 16 października 2007 r. pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem Transportu 
Drogowego o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego w celu zapewnienia sprawnego 
i skutecznego współdziałania w zakresie zasad i warunków transportu, a w szczególności nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt, zwane dalej „porozumieniem z 16.10.2007 r.”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Nadzór Inspekcji Transportu Drogowego nad 
przestrzeganiem przez przewoźników przepisów 
o ochronie zwierząt gospodarskich 

1.1.  Na podstawie przekazanych przez GITD Kierunków działania Inspekcji 

Transportu Drogowego i Ramowych planów kontroli ITD LWITD opracował kierunki 

działania Inspektoratu oraz plany kontroli poszczególnych inspektorów WITD na lata 

objęte nin. kontrolą NIK. Na rok 2014 zaplanowano 134 kontroli drogowych 

transportów zwierząt, 155 na rok 2015 oraz 130 na rok 2016, co stanowiło 

odpowiednio: 103,1%, 110,7% i 107,4% liczby kontroli, określonych dla Inspektoratu 

w Ramowych planach kontroli ITD. Planowane kontrole obejmowały tylko transport 

zwierząt po drogach publicznych. Nie specyfikowały natomiast, czy i ile z 

planowanych ogółem kontroli przedsiębiorców (odpowiednio: 182, 174 i 119, tj. 

100%, 101,2% i 100% określonych w Ramowych planach kontroli ITD) zostanie 

przeprowadzonych u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 

transportu zwierząt.   

 (dowód: akta kontroli str. 5, 7, 13-77, 127-141) 

Zgodnie z przepisami utd, do zadań ITD należy m.in. kontrola przestrzegania zasad 

i warunków transportu zwierząt (art. 50 pkt 1 lit. e utd), której podlegają zarówno 

kierowcy, jak i przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy (art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. 

a-b utd). 

Z wyjaśnień LWITD wynikało, że do planu kontroli w przedsiębiorstwach w pierwszej 

kolejności wprowadzani są przewoźnicy „wysokiego ryzyka”, u których podczas 

kontroli drogowych ujawniono naruszenia5. Następie do planu kontroli włączani są 

przedsiębiorcy wskazani przez inne uprawnione organy6, w skargach obywateli oraz 

wytypowani na podstawie własnych ustaleń i potrzeb WITD (przypadki rażących 

naruszeń, kontrole wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych). Wytypowane 

w ten sposób podmioty „w zasadzie wypełniają roczny plan kontroli 

przedsiębiorstw”. Wyjaśniający podał, że głównym celem kontroli 

w przedsiębiorstwach jest sprawdzanie czasu prowadzenia pojazdu oraz przerw 

i odpoczynków kierowcy7, zaś kontrole przestrzegania warunków przewozu zwierząt 

mogą być przeprowadzane wyłącznie podczas kontroli na drodze. Według 

wyjaśniającego, przeprowadzanie kontroli przewozu zwierząt w przedsiębiorstwie 

jest bezprzedmiotowe, z uwagi na brak możliwości sprawdzenia sposobu 

i warunków przewozu zwierząt oraz brak obowiązku prawnego przechowywania 

niektórych dokumentów dotyczących zakończonych przewozów zwierząt 

(dokumenty przewozowe, świadectwa zdrowia zwierząt, informacje dot. łańcucha 

żywieniowego, paszporty zwierząt)8. 

                                                           
5 Naruszenia określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka 
podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz. U. Nr 72 poz. 462).  
6 Policja, prokuratury, urzędy skarbowe, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp. 
7 Określonych rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie 
kontroli przewozu drogowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1064). Według wyjaśnień LWITD, takie postrzeganie celu kontroli 
w przedsiębiorstwach potwierdzają założenia Ramowych planów kontroli ITD, dopuszczające możliwość przeprowadzenia 
mniejszej od wyznaczonej WITD liczby kontroli przedsiębiorstw pod warunkiem zachowania planowanej minimalnej liczby 
skontrolowanych dni pracy kierowców. 
8 Zdaniem wyjaśniającego, przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub 
przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 100, poz. 1012) 
zobowiązują przedsiębiorców do prowadzenia i przechowywania (przez trzy lata) określonej dokumentacji odnoszącej się 
jednak wyłącznie do środków transportu. 

Opis stanu 

faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 261, 263-264, 348-350) 

1.2. Wszyscy inspektorzy Inspektoratu, którzy w latach 2014-2016 (do 30.06.) 

kontrolowali transporty zwierząt ukończyli (w okresie aplikacyjnym) kursy 

specjalistyczne, o których mowa w art. 76 ust. 2 utd. Programy ramowe tych kursów 

obejmowały m.in. tematykę transportu zwierząt9. Tematyki z tego zakresu nie 

uwzględniały natomiast oferowane WITD w Lublinie przez GITD w latach 2013-2016 

coroczne szkolenia dla inspektorów w celu podniesienia ich wiedzy fachowej, 

o których mowa w art. 76 ust. 3 utd. 

W dniu 13.04.2012 r. Z-ca LWITD, p.o. Naczelnika Wydziału Inspekcji, kierownicy 

jego Oddziałów w Miedzyrzecu Podlaskim i Zamościu oraz 28 inspektorów 

Inspektoratu uczestniczyło w jednogodzinnym szkoleniu dotyczącym „aktualnego 

stanu prawnego w zakresie przepisów dotyczących transportu zwierząt 

z odniesieniem do lp. 3 załącznika 1 do utd, lp. 4, 12 załącznika 2 do utd oraz lp. 

8.1 załącznika nr 3 do utd”, prowadzonego przez Z-cę Powiatowego Lekarza 

Weterynarii (dalej: PLW) w Lublinie. 

W dniu 18.01.2016 r. p.o. Naczelnika Wydziału Inspekcji, kierownicy jego Oddziałów 

oraz 22 inspektorów Inspektoratu uczestniczyło w szkoleniu z zakresu transportu 

zwierząt, zorganizowanym przez Eysy on Animals oraz Animal Welefare 

Fundation10. 

Ponadto, jak wynika z wyjaśnień LWITD, w okresie vacatio legis rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas 

transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 

64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/9711 wszyscy 

inspektorzy zostali przeszkoleni z jego przepisów, a inspektorzy zatrudnieni po 

wejściu w życie tego rozporządzenia (5.01.2007 r.) szkolenia takie odbyli w ramach 

aplikacyjnych kursów specjalistycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 7-8, 78-82, 112-114, 142-157) 

1.3.  Według danych, zawartych w raportach z kontroli drogowych za lata 2014,  

201512 oraz wydruku z Centralnej  Ewidencji Naruszeń (dalej: CEN) za okres od 

1.01. do 30.06.2016 r.13, WITD przeprowadził 14.042 kontrole drogowe w 2014 r., 

14.518 w 2015 r. i 6.751 w I półroczu 2016 r., w tym odpowiednio 146 (1,03% 

ogółu), 147 (1,01%) i 86 (1,27%) kontroli w zakresie przestrzegania szczegółowych 

zasad i warunków transportu zwierząt.  

Określony dla Inspektoratu w Ramowych planach kontroli ITD plan kontroli 

transportów zwierząt na 2014 r. wykonano w 112,3%, plan na 2015 r. w 105%, plan 

na 2016 r. w 71,1%, zaś liczby kontroli określone na te lata w planach dla 

poszczególnych inspektorów odpowiednio w 109%, 94,8% i 66,1%. 

Podczas kontroli transportów zwierząt przeprowadzonych w latach 2014- 2016 r. 

(do 30.06.) inspektorzy WITD nie stwierdzili naruszeń związanych z dobrostanem 

transportowanych zwierząt.  W 2014 r. kontynuowano tylko postepowanie 

administracyjne związane z naruszeniami stwierdzonymi podczas kontroli 

                                                           
9 Od 14.08.2012 r. programy ramowe kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających określone zostały w 

załącznikach nr 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w 
sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów 
kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 661). 
10 W szkoleniu uczestniczyli także przedstawiciele wszystkich powiatowych inspektoratów weterynarii (dalej: PIW) 
z województwa lubelskiego (31 osób) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (4 osoby). 
11 Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1, ze zm., (dalej: rozporządzenie nr 1/2005). 
12 Raporty sporządzone w wewnętrznym programie Support. 
13 Uprawnienia dostępowe WITD do systemu raportowego CEN obejmują wyłącznie rok bieżący. W odniesieniu do lat 
poprzednich administratorem danych jest GITD.  
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17.09.2013 r. transportu 11 szt. bydła. W tym przypadku naruszenia związane 

z dobrostanem zwierząt polegały na: 

 wykonywaniu przewozu drogowego żywych zwierząt przez przewoźnika 

nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia. Na podstawie art. 93 ust. 1 utd, 

zgodnie z poz. 8.1. załącznika nr 3 do utd, za naruszenie to nałożono karę 

pieniężną w wysokości 6.000 zł; 

 dopuszczeniu do wykonywania przewozu drogowego zwierząt osoby 

obsługującej lub opiekuna zwierząt nieposiadającej kwalifikacji do transportu 

zwierząt potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii (poz. 4 

załącznika nr 2 do utd). Na podstawie art. 92 ust. 3-5 utd, zgodnie z poz. 4 

załącznika nr 2 do utd, za powyższe naruszenie skierowano do sądu wniosek 

o ukaranie w postępowaniu nakazowym grzywną w wysokości 500 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 8, 83-111, 158-194) 

Według raportów z kontroli przedsiębiorstw14, WITD przeprowadził 126 kontroli 

w przedsiębiorstwach w 2014 r., 123 w 2015 r. i 79 w I półroczu 2016 r., co 

stanowiło odpowiednio 69,2%, 71,9% i 66,4% ilości określonych w Ramowych 

planach kontroli ITD. W ramach tych kontroli sprawdzeniem objęto 101.657 dni 

pracy kierowców w 2014 r., 98.462 dni w 2015 r. i 54.822 dni w 2016 r. (do 30.06.), 

tj. odpowiednio 124,4%, 127,8% i 102,2% ilości określonych w Ramowych planach 

kontroli ITD.  

Wśród kontroli przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą w przedsiębiorstwach, 

tylko jedna została zrealizowana w podmiocie zajmującym się m.in. przewozem 

zwierząt. Stwierdzone w wyniku tej kontroli naruszenia i wydane zalecenia nie 

dotyczyły warunków transportu zwierząt, gdyż jej przedmiotem cyt.: „były regulacje: 

(1) związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących okresów prowadzenia 

pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy; (2) związane 

z przestrzeganiem przepisów dotyczących użytkowania tachografów 

samochodowych”. 

Wyjaśnienia LWITD w sprawie przyczyn nieprzeprowadzania  kontroli warunków 

transportu zwierząt w przedsiębiorstwach przytoczono w pkt 1.1. nin. wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 13-48, 261, 263-265, 267-282, 283-321) 

1.4. Analiza harmonogramów pracy inspektorów na kwiecień 2014, 2015 i 2016 r. 

wykazała m.in., że: 

 kontrole pojazdów, w tym ze zwierzętami, planowane (i przeprowadzane) były 

wyłącznie na drogach publicznych. Harmonogramy kontroli15 zakładały głównie 

kontrole statyczne transportów drogowych, prowadzone w określonych 

punktach kontrolnych, rzadziej kontrole dynamiczne, prowadzone na 

określonym odcinku drogi lub obszarze (np. powiatu);   

 kontrole transportu drogowego krajowego i międzynarodowego planowano 

przede wszystkim na dni robocze przypadające od poniedziałku do piątku, 

najczęściej w godzinach 6 (7)–14 (15), oraz 14–22, rzadziej 6 (7)–18 (19). 

W kwietniu 2014 r. planowano kontrole w 2-7 punktach/dzień (przeciętnie 

5,1 pkt), w kwietniu 2015 r. w 2-8 punktach/dzień (średnio 5,3 pkt), w kwietniu 

2016 r. w 5-11  punktach/dzień (średnio 7,8 pkt). W kwietniu 2014 i 2015 r. nie 

planowano takich kontroli na niedziele i święta, a w kwietniu 2016 r. na trzy 

niedziele przewidziano je w jednym punkcie kontrolnym/dzień. W każdym 

                                                           
14 Jak w przypisie 12. 
15 Harmonogramy były sporządzane dwa razy w miesiącu na okresy 1-15 oraz 16-ostatni dzień miesiąca. Dokumenty te, 
opracowane przez Naczelnika (lub Z-cę) Wydziału Inspekcji, albo przez kierowników oddziałów tego Wydziału w Międzyrzecu 
Podlaskim i Zamościu, zatwierdzał WITD i przesyłał (elektronicznie) do GITD. 
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z analizowanych okresów w soboty zakładano kontrole w 0-3 punktach/dzień. 

Na soboty i niedziele kontrole transportów drogowych planowano najczęściej 

w godzinach 6 (7) -14 (15)16; 

 przy porównywalnej liczbie dni roboczych (20) w miesiącach objętych analizą 

łączna liczba (liczona z powtórzeniami) punktów kontrolnych, w których 

planowano prowadzenie kontroli transportu drogowego  wyniosła 107 w 

kwietniu 2014 r., 111  w kwietniu 2015 r. i 164 w kwietniu 2016 r.;  

 na 41 punktów kontrolnych w kwietniu 2014 r.17 kontrole transportu drogowego 

krajowego i międzynarodowego planowano w 20, z tego w 14 na drogach 

krajowych (dalej: DK) i w sześciu na drogach wojewódzkich (dalej: DW); 

 na 42 punkty kontrolne w kwietniu 2015 r.18 kontrole transportu drogowego 

krajowego i międzynarodowego planowano w 28, z tego w jednym punkcie na 

drodze ekspresowej (dalej: S-17), w 17 na DK i w dziewięciu na DW;  

 na 42 punkty kontrolne w kwietniu 2016 r.19 kontrole transportu drogowego 

krajowego i międzynarodowego planowano w 33.  

(dowód: akta kontroli str. 5, 8-10, 195-260) 

LWITD w złożonym wyjaśnieniu podał, że odnotowany w kwietniu 2016 r. wzrost 

planowanej liczby kontroli na drogach, w stosunku do planowanych na kwiecień 

2014 i 2015 r., wynikał z mniejszej absencji inspektorów20 i przydziału większej ilości 

kontroli drogowych w stosunku do kontroli w przedsiębiorstwach.   

Wyjaśniający podał, iż zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 zarządzenia nr 28/2014 GITD21 

plany kontroli drogowych inspektorów ITD opracowuje się z uwzględnieniem 

natężenia i struktury ruchu na określonych odcinkach dróg. Z istniejących 

w województwie lubelskim punktów kontrolnych części nie wykorzystywano w ogóle 

lub użytkowano sporadycznie z uwagi na minimalny ruch pojazdów ciężarowych 

albo ograniczone możliwości kontrolne. Lokalizacja niektórych punktów kontrolnych 

(na MOP22 w Markuszowie i Kalinówce) powodowała, że do zatrzymania pojazdu 

konieczna była asysta inspektora na motocyklu. 

(dowód: akta kontroli str. 261-262, 265-266) 

Z wyjaśnień LWITD wynika m.in., że: 

 z uwagi na brak prawnych i technicznych możliwości monitorowania pojazdów, 

niemożliwe było prowadzenie typowanych kontroli pojazdów ze zwierzętami. 

„Co prawda przepisy rozporządzenia 1/2005 przewidują konieczność 

instalowania w niektórych pojazdach przewożących zwierzęta systemu GPS23, 

jednakże nie ma jednolitego systemu obejmującego pojazdy z wszystkich 

krajów Unii Europejskiej przewożących zwierzęta. Tak więc w praktyce z 

systemu GPS można skorzystać wyłącznie po wykonaniu przewozu, w celu 

weryfikacji np. dziennika podróży z faktycznym transportem zwierząt. Podobnie 

jest w przypadku systemu TRACES24, w którym rejestrowane jest m.in. miejsce 

                                                           
16 W sobotę 26.04.2014 r. zaplanowano kontrole w jednym punkcie kontrolnym w godzinach 7-19, w sobotę 11.04.2015 r. 
kontrole w trzech punktach: w jednym w godzinach 6-14, w jednym od 7 do 15, w kolejnym od 7 do 19; w sobotę 18.04.2015 
r. w jednym punkcie kontrolnym w godzinach 6-18.  

17 23 punkty kontrolne na drogach krajowych, 18 na drogach wojewódzkich. 
18 Dwa na drogach ekspresowych, 22 na drogach krajowych, 18 na drogach wojewódzkich. 
19 Jak w przypisie nr 18. 
20 W kwietniu 2016 r. absencja wyniosła 57 osobodni, wobec 91 w kwietniu 2014 r. i 228 w kwietniu 2015 r. 
21 Zarządzenie nr 28/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 września 2014 r.  w sprawie zasad 
planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu 
Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2014 r. poz. 14). 
22 MOP – miejsce obsługi podróżnych. 
23 System nawigacji satelitarnej. 
24 Informatyczny systemem kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia 
zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 
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załadunku i rozładunku oraz deklarowane godziny wyjazdu i przyjazdu. 

Natomiast w praktyce godziny te mogą być rozbieżne w stosunku do 

planowanych”, co – według wyjaśniającego – może m.in. wynikać 

z nieprzewidzianych sytuacji i utrudnień w ruchu drogowym; 

 w celu eliminowania lub utrudniania możliwości świadomego omijania punktów 

kontrolnych WITD planował m.in. kontrole dynamiczne lub wykorzystywał 

motocykle służbowe albo nieoznakowane pojazdy osobowe25 do patrolowania 

tras, którymi przewoźnicy mogą omijać stacjonarne punkty kontrolne. 

W kontrolach dynamicznych kierownik zespołu kontrolnego decydował 

o bieżącej dyslokacji patrolu. Współpracujący z zespołami kontrolnymi 

inspektorzy na motocyklach m.in. typowali do kontroli pojazdy poruszające się 

po drogach mogących stanowić potencjalny objazd punktu kontrolnego26.     

(dowód: akta kontroli str. 5, 8-10) 

1.5. W okresie objętym nin. kontrolą porozumienie z dnia 16.10.2007 r. 

o współdziałaniu i współpracy organów Inspekcji Transportu Drogowego i organów 

Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu wojewódzkim było realizowane 

w ograniczonym zakresie.  

Zgodnie z § 2 pkt 2 tego porozumienia, na szczeblu terenowym współdziałanie 

obydwu inspekcji miało być realizowane m.in. między wojewódzkimi lekarzami 

weterynarii i właściwymi miejscowo wojewódzkimi inspektorami transportu 

drogowego i – jak stanowi § 3 ust. 1 pkt 1-3 - miało w szczególności obejmować: 

1) przeprowadzanie wspólnych kontroli w uzgodnionym wcześniej miejscu, 

terminie i zakresie, zgodnie z planem kontroli, jak również prowadzenie 

wspólnych kontroli wyrywkowych, 

2) wzajemne przekazywanie informacji, raportów oraz wniosków wynikających 

z analizy problemów w zakresie, o którym mowa w § 1, istotnych dla 

wykonywania zadań drugiej Strony, 

3) wymianę informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia 

bezpieczeństwa w transporcie drogowym, komunikacji międzynarodowej. 

Mimo żądania kontrolera NIK, LWITD nie podał danych na temat rozmiarów 

współpracy ITD z IW w latach 2014-2016 (do 30.06.) w ww. zakresie określonym 

w § 3 ust. 1 pkt 1-3 porozumienia. Jednocześnie złożył wyjaśnienie, że 1.12.2015 r. 

zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy WITD w Lublinie 

a Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii (dalej: WIW) w Lublinie, „mające na celu 

zapewnienie sprawnego współdziałania w zakresie realizacji zadań ustawowych 

oraz w zakresie działań zmierzających do zapewnienia sprawnego i skutecznego 

współdziałania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt na terenie 

województwa lubelskiego.” Ze złożonych  wyjaśnień wynika, że WITD współpracuje 

na szczeblu powiatowym - z PLW, przeprowadzając wspólne kontrole transportu 

zwierząt, uzgodnione w kontaktach telefonicznych lub osobistych,  „jednakże WITD 

w Lublinie nie gromadzi informacji odnośnie ilości wspólnie przeprowadzonych 

kontroli”. Funkcjonariusze WITD telefonicznie konsultują też z PLW wątpliwości 

powstające w toku kontroli transportów zwierząt dotyczące świadectw zdrowia lub 

liczby przewożonych zwierząt.  

Odnośnie przekazywania i wymiany informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 

porozumienia z 16.10.2007 r. LWITD  podał, że współpraca WITD z Wojewódzkim 
                                                           
25 Inspektorat dysponował motocyklami służbowymi i inspektorami posiadającymi uprawnienia do ich prowadzenia oraz 
nieoznakowanymi samochodami osobowymi. Motocykle użytkowane były od kwietnia do października każdego roku. 
26 Do współpracy ze stałymi zespołami kontrolnymi kierowano inspektorów na motocyklach znających układ dróg na danym 
terenie i mających doświadczenie z lat ubiegłych. Szczegóły współpracy stacjonarnego zespołu kontrolnego i inspektora na 
motocyklu omawiano w toku odprawy do służby. 
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Lekarzem Weterynarii (dalej: WLW) jest „kontynuowana, jednakże z uwagi na 

specyfikę wykonywanych czynności kontrolnych, które odbywają się na terenie 

poszczególnych powiatów województwa lubelskiego, konieczna staje się ściślejsza 

współpraca z PLW, z uwagi na fakt, iż są oni w stanie szybciej udzielić informacji 

w wątpliwych kwestiach powstałych podczas kontroli na terenie podległym ich 

właściwości, jak również w razie konieczności przyjechać na miejsce kontroli”. 

Z wyjaśnień wynika, że z inicjatywy WITD w dniu 18.01.2016 r. zorganizowano 

szkolenie z zakresu transportu zwierząt, o którym mowa w pkt 1.2. nin. wystąpienia. 

Ponadto z inicjatywy WITD 10.10.2016 r. pracownica WIW w Lublinie 

przeprowadziła dwugodzinne szkolenie dla 23 pracowników ITD w zakresie 

transportu zwierząt w aspekcie afrykańskiego pomoru świń. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 10-11, 112-114, 123-125, 324, 326-327) 

Z kolei z wyjaśnień, uzyskanych przez NIK od Z-cy WLW27, wynikało, że w okresie 

objętym niniejszą kontrolą: 

 WLW nie planował i nie przeprowadzał wspólnych kontroli z ITD. „Od 2014 roku 

ustalono, że w przypadku kiedy będzie potrzebna pomoc merytoryczna 

dotycząca transportu zwierząt ITD będzie się kontaktować z PLW oraz 

pracownikami PIW” 28. Wyjaśniający podał, że w roku 2014 przeprowadzono 

trzy kontrole planowe (2 PIW Biała Podlaska, 1 PIW Chełm) oraz pięć kontroli 

doraźnych (4 PIW Biała Podlaska, 1 PIW Radzyń Podlaski); w roku 2015 jedną 

kontrolę planową i cztery doraźne (PIW Biała Podlaska); w I półroczu 2016 r. 

dwie kontrole planowe (PIW Biała Podlaska); 

 „Wymiana informacji odbywała się na bieżąco na poziomie organów 

przeprowadzających kontrole”. W wyniku kontaktów WLW z WITD 

organizowano szkolenia dla pracowników IW i ITD oraz „ustalano zakres oraz 

częstotliwość wspólnych kontroli środków transportu na drodze, które w imieniu 

IW będą wykonywali PLW na podstawie zgłoszeń od jednostek terenowych 

ITD”;   

 „Wymiana informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia 

bezpieczeństwa w transporcie drogowym odbywała się podczas wspólnych 

szkoleń w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt podczas transportu, które 

prowadzono na szczeblu wojewódzkim”29. 

(dowód: akta kontroli str. 329-330) 

Paragraf 3 porozumienia, zawartego dnia 1.12.2015 r. przez WITD z WIW 

ograniczał podmiotowy zakres współpracy IW i WITD do szczebla powiatowego IW 

i pracowników zatrudnionych w WITD. 

LWITD w wyjaśnieniu podał, że zapis § 3 porozumienia z 1.12.2015 r. wynikał ze 

względów praktycznych, w celu wykorzystania „dobrej znajomości i wiedzy lokalnej 

skupiającej się na powiecie, mając na względzie pracowników Oddziałów Wydziału 

Inspekcji, jak również PLW w zakresie wykonywanego na danym obszarze 

transportu zwierząt oraz przedsiębiorstw zajmujących się takim przewozem. 

Wykorzystanie tej wiedzy w dużej mierze miało posłużyć do sprawnego 

i skutecznego zaplanowania czynności kontrolnych”. 

Odnośnie zakresu i zasad współpracy WITD z WIW w całym 2014 r. oraz od 1.01. 

do 30.11.2015 r. (tj. do czasu zawarcia porozumienia na szczeblu wojewódzkim) 

LWITD wyjaśnił, że w tym czasie współpraca „polegała na prowadzeniu 

telefonicznych konsultacji o ogólnym charakterze, dotyczących wszelkich zagadnień 

                                                           
27 W toku równolegle przeprowadzanej kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie. 
28 PIW - powiatowy inspektorat weterynarii. 
29 W okresie objętym kontrolą zorganizowano jedno szkolenie (18.01.2016 r.), opisane w pkt 1.2. nin. wystąpienia. 
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właściwych WLW w tematyce: transportu zwierząt, transportu odpadów 

poubojowych i mączki mięsno-kostnej”. 

(dowód: akta kontroli str. 324, 327, 332-333) 

Według wyjaśnień Z-cy WLW, do 30.11.2015 r. podstawę współpracy WLW 

z LWITD stanowiło porozumienie zawarte 28.09.2004 r. pomiędzy WLW a LWITD 

o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz 

porozumienie zawarte na szczeblu centralnym z 18.08.2004 r.30 W ramach tej 

współpracy WLW rozdysponowywał do właściwych PLW harmonogramy [pracy 

inspektorów] opracowane przez ITD. „Podsumowanie wspólnych kontroli, 

omawianie ich wyników oraz przekazywanie doświadczeń odbywało się na poziomie 

wojewódzkim, na przeprowadzanych wspólnych szkoleniach z zakresu zdrowia 

i ochrony zwierząt podczas transportu”.  

(dowód: akta kontroli str. 335-337) 

1.6. Przeprowadzone w toku nin. kontroli NIK oględziny czynności kontrolnych 

wykonywanych przez inspektora ITD wykazały, że w toku kontroli transportu 

zwierząt sprawdzał on: 

1) identyfikację, oznakowanie, ogólny stan techniczny i szczelność środka 

transportu (ciężarówki i przyczepy). W ramach tego sprawdzenia 

zakwestionował mocowanie prawego koła w trzeciej osi samochodu 

ciężarowego (urwane trzy z dziesięciu nakrętek koła). Z tego powodu zatrzymał 

dowód rejestracyjny pojazdu, a - ze względu na dobrostan zwierząt - kierowcy 

wystawił zaświadczenie uprawniające do kontynuowania jazdy do miejsca 

przeznaczenia w Lublinie (ok. 20 km); 

2) zgodność z dokumentacją rodzaju przewożonych zwierząt (brojlery kurze), 

sposób ich przewozu (w kontenerach plastikowych) i gęstość załadunku 

(według danych z listu przewozowego);   

3) dokumentację  dotyczącą kierowcy: dowód osobisty, prawo jazdy, licencja dla 

kierowcy i osób obsługujących zwierzęta, zaświadczenie o jego przeszkoleniu 

z zasad transportu i obsługi zwierząt podczas transportu, czas pracy kierowcy; 

4) dokumentację dotyczącą przewoźnika: zezwolenie typu I31; 

5) dokumentację dotyczącą środków transportu: decyzje powiatowego lekarza 

weterynarii o zatwierdzeniu środków transportu (samochodu ciężarowego 

i przyczepy); 

6) dokumentację dotyczącą przewożonych zwierząt: wystawione przez 

urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia dla zwierząt żywych 

przewożonych do ubojni oraz list przewozowy na transport kurczaków 

z miejscowości Polaki k. Siedlec do Ubojni Indykpol S.A. w Lublinie (odległość 

286 km). 

W wyniku kontroli nie stwierdził naruszeń obowiązujących przepisów.  

(dowód: akta kontroli str. 342-347) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Nadzór nad współdziałaniem i współpracą organów ITD i organów IW na szczeblu 

wojewódzkim pozostawał w gestii LWITD i WLW. W związku z tym LWITD, zdaniem 
                                                           
30 W okresie objętym nin. kontrolą NIK obowiązywało porozumienie z 16.10.2007 r. o współdziałaniu i współpracy organów 
Inspekcji Transportu Drogowego i organów Inspekcji Weterynaryjnej. 
31 Wydane przez PLW na podstawie art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2005.  

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  



 

10 

NIK, powinien mieć bieżącą wiedzę o rozmiarach tego współdziałania i/lub 

przyczynach jego braku. Z ustaleń kontroli wynika, że spośród 20 PLW 

w województwie lubelskim wspólne kontrole systematycznie przeprowadzał tylko 

PLW w Białej Podlaskiej (dziewięć kontroli w latach 2014-I półrocze 2016 r.), 

a incydentalnie (po jednej kontroli) PLW w Chełmie i Radzyniu Podlaskim. 

Z uwagi na stwierdzony ograniczony zakres kontroli drogowych w soboty, niedziele 

i święta, nieprowadzenie ich w nocy oraz próby omijania przez przedsiębiorców 

punktów kontrolnych ITD, NIK uważa za uzasadnione: 

 zwiększenie nadzoru LWITD nad współpracą z IW, 

 rozważenie możliwości zwiększenia liczby kontroli u przedsiębiorców 

zajmujących się przewozem zwierząt oraz przeprowadzania kontroli drogowych 

w godzinach nocnych.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia32 pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

Działania organów Inspekcji Transportu Drogowego 
podejmowane w związku z informacjami 
o nieprawidłowościach 

2.1. W okresie objętym kontrolą do LWITD nie wpłynęły petycje, skargi lub wnioski 

z zakresu dobrostanu zwierząt w transporcie. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 11) 

2.2. W okresie objętym kontrolą współpraca Inspektoratu z organizacjami 

społecznymi, których celem jest ochrona zwierząt, w zakresie sprawowania nadzoru 

nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt33, polegała na uczestnictwie, 

w dniu 18.01.2016 r. 26 inspektorów WITD w szkoleniu teoretycznym, a w dniu 

20.01.2016 r. – czterech w szkoleniu praktycznym z zakresu kontroli transportów 

zwierząt, przeprowadzonym  przez holenderską fundację Eysy on Animals 

i niemiecką fundację Animal Welefare Fundation34. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 11-12, 112-122) 

Według informacji uzyskanych w toku równolegle prowadzonej kontroli w WIW 

w Lublinie od dwóch organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w latach 2014-2016 nie 

otrzymywały one doniesień (sygnałów) o nieprawidłowościach w dobrostanie 

zwierząt w transporcie i uboju35. W związku z brakiem takich sygnałów organizacje 

te nie kierowały do organów IW i ITD skarg, wniosków, petycji lub informacji 

związanych z nieprawidłowościami w transporcie i uboju zwierząt gospodarskich 

oraz nie współdziałały z tymi organami lub innymi instytucjami państwowymi 

i samorządowymi w wykonywaniu nadzoru, ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw 

                                                           
32 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

33 Obowiązek współpracy ITD wynika z art. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, 
ze zm.). Możliwość współdziałania organizacji społecznych z organami administracji rządowej w ujawnianiu i ściganiu 
przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt przewidziano w art. 40 tej ustawy. 
34 Patrz też informacja na stronie internetowej WITD: http://www.witd.lublin.pl/3141-2/. 
35 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r.  poz. 
1096 oraz z 2016 r. poz. 667), pisma o udzielenie informacji skierowano do trzech organizacji funkcjonujących na terenie 
województwa lubelskiego, których adresy uzyskano od WLW: (1) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział 
w Lublinie; (2) Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt w Romanówce, (3) Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Lubelski 
Animals” w Lublinie. Trzecia z wymienionych organizacji poinformowała, że zgodnie ze statutem zajmuje się wyłącznie 
zwierzętami towarzyszącymi.  Dlatego też nie pozyskiwała informacji o nieprawidłowościach w transporcie i uboju zwierząt 
gospodarskich oraz nie prowadziła żadnej współpracy z IW oraz ITD lub innymi instytucjami państwowymi w tym zakresie. 
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i wykroczeń dotyczących transportu i uboju zwierząt, określonych w ustawie 

o ochronie zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 338-341) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, z uwagi na 

niestwierdzenie nieprawidłowości w zbadanej działalności, Najwyższa Izba Kontroli 

nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

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 Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 

wykorzystania uwag. 

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. 

 

Lublin, dnia   20  grudnia 2016 r. 

  

  

 

Kontroler Dyrektor  

Główny specjalista kontroli państwowej 

Jerzy Łukaszuk 
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