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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Piotr Wanic - doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LOL/109/2016  
z 28 listopada 2016 r.  

2. Wojciech Dąbrowski – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/110/2016 z 28 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, ul. Dworcowa 60,  
10-437 Olsztyn (zwany dalej „Inspektoratem” lub „WITD”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Arkadiusz Brzozowski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu 
Drogowego od 17 września 2014 r. (dalej: „Wojewódzki Inspektor”). Poprzednio, tj. 
od 29 listopada 2012 r. do 29 kwietnia 2014 r. funkcję tę pełnił Artur Bal. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

W badanym okresie2 Inspektorat prawidłowo wykonywał zadania związane  
z nadzorem nad transportem żywych zwierząt, realizując zaplanowaną liczbę 
czynności kontrolnych w tym zakresie. W ramach Porozumienia o współdziałaniu 
Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego3, prowadzono wymianę 
informacji, wykonywano wspólne kontrole oraz uczestniczono w organizowanych 
szkoleniach dotyczących bezpiecznego przewożenia zwierząt. Inspektorzy WITD, 
stosownie do wymogów określonych w art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o transporcie drogowym4, podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc  
w corocznych szkoleniach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadzór nad przestrzeganiem przez przewoźników przepisów o ochronie 
zwierząt gospodarskich 

1.1. W rocznych planach kontroli opracowanych i zatwierdzonych przez Główny 
Inspektorat Transportu Drogowego („GITD”) ujęto przeprowadzenie przez 
pracowników Inspektoratu w latach 2014-2016 łącznie 32,9 tys. drogowych kontroli 
pojazdów oraz 369 kontroli przedsiębiorców. Zaplanowane kontrole transportu 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. 
2 Kontrolą objęto lata 2014-2016 (do końca I półrocza), z uwzględnieniem zdarzeń, które wystąpiły wcześniej lub 
później, jeśli miały istotny wpływ na przedmiot kontroli. 
3 Porozumienie z 16 października 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii, a Głównym 
Inspektorem Transportu Drogowego o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego 
(zwane w dalszej treści: „Porozumieniem”). 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 (zwana dalej: „ustawą o transporcie drogowym”). 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

zwierząt stanowiły wynosiły: 101 w 2014 r., 122 w 2015 r. oraz 104 w 2016 r., 
stanowiąc 1,0% wszystkich planowanych kontroli. W planach tych nie wyodrębniono 
kontroli przedsiębiorstw w podziale na rodzaje prowadzonych przewozów, w tym 
transportu zwierząt.  

WITD otrzymywało od GITD wykazy przedsiębiorców, które w systemie oceny 
ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy uzyskały wysoki współczynnik 
naruszeń w zakresie czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych przerw  
i czasu odpoczynku. Podmioty wskazane w tych wykazach (dwa w 2014 r., siedem 
w 2015 r. oraz sześć w 2016 r.) włączone zostały do planów kontroli Inspektoratu. 
Spośród podanych kontroli w ww. latach łącznie 15 przedsiębiorców, nie wystąpiły 
podmioty zajmujące się transportem zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 9-22) 

1.2. Stosownie do postanowień art. 76 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym, 
wszyscy inspektorzy WITD5 zostali przeszkoleni w ramach doskonaleń 
organizowanych przez GITD. Zakres szkoleń nie obejmował warunków transportu 
zwierząt, a dotyczył m.in. zmian w ustawie o transporcie drogowym, kontroli 
pojazdów nienormatywnych, fałszerstw dokumentów oraz przewozu towarów 
niebezpiecznych.  

W okresie objętym kontrolą pracownicy Inspektoratu uczestniczyli także w trzech 
szkoleniach związanych z przewozem zwierząt6. Były one prowadzone przez 
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i dotyczyły zasad oraz najczęściej 
występujących błędów w transporcie zwierząt oraz ochrony zwierząt podczas 
transportu drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 23-37) 

1.3. W latach 2014-2015, z powodu m.in. braków kadrowych, inspektorzy WITD nie 
zrealizowali zaplanowanej liczby kontroli. W 2014 r. przeprowadzono bowiem  
7,9 tys. kontroli (77,5% planu), a w 2015 r. – 11,1 tys. kontroli (90,8%).  
W okresie objętym kontrolą przeprowadzono zaś 388 kontroli transportu zwierząt 
(1,6% wszystkich kontroli). W poszczególnych latach liczba takich kontroli wyniosła 
(według raportów kontroli drogowych wygenerowanych z programu SUPPORT): 

− 130 w 2014 r. (128,7% zaplanowanej liczby), 

− 158 w 2015 r. (129,5%), 

− 100 w I półroczu 2016 r. (94,3% planu na 2016 r.). 

Inspektorzy WITD nie stwierdzili nieprawidłowości w żadnej ze 130 kontroli 
transportu zwierząt przeprowadzonych 2014 r. Jedyna nieprawidłowość stwierdzona 
w 2015 r. dotyczyła wykonywania transportu drogowego żywych zwierząt przez 
przewoźnika nieposiadającego wymaganego zezwolenia (nałożono grzywnę  
w wysokości 6 tys. zł). Nieprawidłowość ujawniono również w I półroczu  
2016 r. polegającą na wykonywaniu przewozu drogowego żywych zwierząt  
z naruszeniem czasu podróży i postoju do 2 godzin.  

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono również 217 kontroli przedsiębiorców, 
w tym trzy kontrole podmiotów wykonujących przewóz żywych zwierząt (1,4%). I tak: 

− w 2014 r. kontrolami objęto 91 przedsiębiorców (plan wykonano w 65,4%), 
w tym przeprowadzono dwie kontrole przedsiębiorców wykonujących 
przewóz zwierząt, 

− w 2015 r. skontrolowano 82 podmiotów (55,0%), nie kontrolowano ww. 
przedsiębiorców, 

                                                      
5 23 pracowników w 2014 r., 29 w 2015 r. oraz 30 w I półroczu 2016 r. 
6 W 2013 r. szkoleniem objęto 18 pracowników, w 2014 r. – 25, zaś w 2016 r. – 22. 



 

4 

− w I półroczu 2016 r. – 44 kontrole (42,3%), w tym jeden podmiot zajmujący 
się transportem zwierząt. 

W planach kontroli na ww. lata zapisano, że faktycznie zrealizowana liczba kontroli 
przedsiębiorstw może być mniejsza od zakładanej pod warunkiem zachowania 
planowanej minimalnej liczby skontrolowanych dni pracy kierowców w ramach 
kontroli w przedsiębiorstwach (w 2014 i 2015 r. faktyczna liczba skontrolowanych 
dni pracy kierowców była wyższa od ujętych w planie kontroli). 

Przedmiotem kontroli prowadzonych w przedsiębiorstwach było przestrzeganie 
warunków i obowiązków przewozu drogowego, tj. głównie: liczby dni pracy 
kierowców, czasu ich pracy oraz wielkości taboru przedsiębiorstwa. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli ujawniono naruszenia we wszystkich trzech 
przedsiębiorstwach dotyczące m.in.: przekroczenia maksymalnego czasu 
prowadzenia pojazdu bez przerwy, skrócenia dziennego czasu odpoczynku, 
obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy – za każdego kierowcę. W związku 
z nieprawidłowościami, na właścicieli przedsiębiorstw nałożono kary pieniężne  
w łącznej kwocie 33,2 tys. zł.    

WITD prowadząc czynności kontrolne korzystał z Centralnej Ewidencji Naruszeń, 
odnotowując m.in. dane kontrolowanych osób, pojazdów oraz przedsiębiorstw.  
Z aplikacji tej generowane były protokoły kontroli, decyzje administracyjne oraz 
mandaty karne. 

   (dowód: akta kontroli str. 38-78) 

1.4. Z regulaminu pracy WITD z dnia 17 grudnia 2015 r.7 wynikało, że inspektorzy 
wykonywali kontrole drogowe pojazdów w systemie dwuzmianowym. I tak: 

− I zmiana z zastosowaniem ruchomego czasu pracy rozpoczynającego się 
pomiędzy godz. 6:00 i 8:00, a kończącego po przepracowaniu ośmiu godzin, 

− II zmiana – od godziny 10:00  do 18:00. 

W Regulaminie tym zapisano ponadto, że praca w godzinach nadliczbowych, w tym  
także w nocy, niedziele lub święta może być świadczona tylko na wyraźne polecenie 
przełożonego, jeżeli wymagają tego potrzeby zakładu pracy.  
W poprzednio obowiązującym regulaminie pracy (z 2006 r. wraz ze zmianami) 
zapisano, że pracownicy Wydziału Inspekcji WITD również wykonują obowiązki 
służbowe w systemie dwuzmianowym, tj. I zmiany – 7:15 – 15:15 oraz II zmiany od 
12:00 do 20:00 (w okresie od 1 listopada do 31 marca) oraz od 14:00 do 22:00  
(od 1 kwietnia do 31 października). W Regulaminie tym zapisano ponadto, że dla 
pracowników Wydziału Inspekcji można ustalać pracę w porze nocnej, a także w dni 
tygodnia niebędące dniami pracy, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi 
potrzebami zakładu pracy. 

 (dowód: akta kontroli str. 79-95) 

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Inspektorat wyznaczył  
(w uzgodnieniu z zarządami dróg) 31 punktów kontrolnych służących prowadzeniu 
kontroli pojazdów. Miejscami tymi były parkingi publiczne o utwardzonej powierzchni 
lub inne punkty zlokalizowane przy drogach publicznych (ogrodzone, niektóre 
oświetlone), a także punkty zlokalizowane przy dworcach PKS, czy zatokach ulic  
i dróg. Dla każdego z punktów sporządzono „kartę” punktu kontrolnego, w której 
podano m.in.: 

− kategorię i numer drogi oraz jej kilometraż ze wskazaniem powiatu, gminy 
oraz miejscowości, 

                                                      
7 Wprowadzonego do stosowania zarządzeniem nr 10/2015 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu Pracy w Wojewódzkim 
Inspektoracie Transportu Drogowego w Olsztynie. 
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− dane teleadresowe podmiotów, które mogą współpracować z Inspektoratem, 
tj. m.in. Policji, Straży Pożarnej, jednostki Straży Granicznej oraz lekarza 
weterynarii, 

− informacje o możliwości ważenia pojazdów (19 punktów), 

− położenie punktu według współrzędnych GPS. 

Jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, inspektorzy WITD nie przeprowadzali kontroli  
w zatwierdzonych miejscach kontroli zwierząt (na terenie województwa wyznaczono 
jedno takie miejsce), gdyż znajdowały się poza obszarem drogi publicznej. Podał 
również, że typowanie do kontroli pojazdów ze zwierzętami odbywało się poprzez 
określenie priorytetów zadań kontroli na odprawach służbowych. Od momentu 
stwierdzenia na terenie Polski przypadków afrykańskiego pomoru świń, transport 
drogowy zwierząt został uznany za jeden ze stałych priorytetów kontroli. Inspektorat 
nie korzystał z baz TRACES i GPS podczas planowania i realizowania czynności 
kontrolnych z uwagi na brak do nich dostępu. W celu zaś uniemożliwienia 
kierowcom przewożącym zwierzęta świadomego unikania kontroli WITD, 
prowadzone były wspólne działania kontrolne z powiatowymi lekarzami weterynarii.  

(dowód: akta kontroli str. 38-42, 96-127) 

1.5. Realizując zadania wymienione w § 3 Porozumienia, WITD współpracował  
z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Olsztynie („WIW”) oraz powiatowymi 
inspektoratami weterynarii. Zakres współdziałania i współpracy z WIW dotyczył 
głównie prowadzenia szkoleń oraz uczestnictwa w nich, a także wymiany informacji 
w zakresie wyników kontroli transportu zwierząt. W ramach bieżącej współpracy, 
Inspektorat został poinformowany przez WIW o: 

− wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa 
podlaskiego, wobec czego należało zwiększyć liczbę kontroli transportu 
zwierząt gospodarskich i niezbędnej dokumentacji w tym zakresie (pismo  
z sierpnia 2014 r., lutego i października 2015 r. oraz czerwca 2016 r.), 

− stwierdzonych przypadkach nieprawidłowości w zakresie transportu 
zwierząt chorych i dokonywania ich uboju oraz zasadach obowiązujących  
w tym zakresie (pismo z lipca 2014 r.). 

W ramach współpracy obu Inspekcji w sierpniu 2016 r. odbyło się spotkanie, którego 
przedmiotem było szkolenie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej przez WITD  
z zakresu odczytywania zapisów tachografu w pojazdach przewożących zwierzęta 
gospodarskie.  

Ponadto WITD przeprowadził wspólnie z Powiatowymi Inspektorami Weterynarii  
w Ełku, Giżycku i Ostródzie sześć kontroli dotyczących transportu żywych zwierząt, 
w tym jedną planową oraz pięć interwencyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 128-143) 

1.6. W dniu 9 grudnia 2016 r. kontroler NIK, na podstawie art. 39 ustawy z dnia  
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izby Kontroli8, przeprowadził oględziny czynności 
kontrolnych prowadzonych przez inspektorów WITD w związku z zatrzymaniem 
przez nich do kontroli pojazdu przewożącego żywe zwierzęta (trzodę chlewną). 
Kontrola przeprowadzona została w jednym z ww. punktów kontrolnych, tj.  
w Olsztynie przy ul. Lubelskiej w ciągu DK nr 16. W ramach prowadzonej kontroli 
inspektorzy WITD nie stwierdzili nieprawidłowości, w szczególności w zakresie 
stanu technicznego pojazdu oraz dobrostanu zwierząt, tj. ich stanu fizycznego  

                                                      
8 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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i ilości w pojeździe. Czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów WITD 
polegały m.in. na sprawdzeniu: 

− czasu pracy kierowcy (w okresie od 3 do 9 grudnia 2016 r.), 

− wyznaczonej osoby odpowiedzialnej do przewozu zwierząt, 

− dokumentów uprawniających przewoźnika i kierowcę do przewozu żywych 
zwierząt (m.in. licencji kierowcy do transportu zwierząt oraz zezwolenie 
przewoźnika na drogowy przewóz zwierząt), 

− dokumentów określających pochodzenie zwierząt i ich właściciela, miejsce, 
datę  
i czas wyjazdu, przewidziane miejsce przeznaczenia oraz przewidywany 
czas trwania przewozu. 

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzano również czy zwierzęta były prawidłowo 
rozdzielone, czy nie została przekroczona gęstość załadunku zwierząt oraz czas 
przewozu zwierząt, kondycję przewożonych zwierząt, właściwe przystosowanie 
pojazdu do transportu zwierząt, właściwe oznakowanie pojazdu, sprawne 
funkcjonowanie wszystkich systemów w pojeździe, a także wyposażenie pojazdu  
w odpowiednią ilość paszy i wody. 

(dowód: akta kontroli str. 144-152) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Działania Inspektoratu podejmowane w związku z sygnałami  
o nieprawidłowościach 

2.1. W okresie objętym kontrolą do WITD nie wpłynęły skargi, wnioski i petycje 
związane z niezapewnieniem dobrostanu zwierząt w trakcie ich przewozu.  

 (dowód: akta kontroli str. 153) 

2.2. Do czasu zakończenia kontroli NIK żadna organizacja społeczna, której 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, nie skorzystała z możliwości 
przewidzianych w art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt9, 
tj. współdziałania z WITD w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń 
określonej w ustawie ochronie zwierząt.  

W ramach współpracy z organizacjami, w dniach 14-15 listopada 2016 r.  
22 pracowników Inspektoratu zostało przeszkolonych przez przedstawiciela 
Fundacji „Eyes of Animals” w zakresie transportu żywych zwierząt, środków 
transportu oraz problemów napotykanych podczas realizacji takich przewozów. 
Ponadto, w ramach szkolenia przeprowadzono wspólne kontrole drogowe, podczas 
których zwracano szczególną uwagę na warunki w jakich przewożone są zwierzęta 
oraz rodzaj środków transportu. 

(dowód: akta kontroli str. 154-156) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. 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 

                                                      
9 Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. 

Olsztyn, dnia       grudnia 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy:  
Piotr Wanic 

doradca ekonomiczny 

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

podpis podpis 

Wojciech Dąbrowski 
specjalista kontroli państwowej 

 

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

podpis  

 


