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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Maciej Sterczała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/132/2016 z dnia 25 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5,  
61-285 Poznań (dalej: „Inspektorat” lub „WITD”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Aleksander Żołędziowski - od 21 października 2016 r., poprzednio: Sławomir Nastał -
od 23 kwietnia 2013 r. do 20 października 2016 r. - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 
Transportu Drogowego (dalej „Wojewódzki Inspektor” albo „WWITD”). 

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości1, 
działania podejmowane przez Wojewódzkiego Inspektora w zakresie nadzoru nad 
przestrzeganiem przez przewoźników przepisów dotyczących zasad i warunków 
transportu zwierząt, w latach 2014-2016 (I półrocze)2. 

Formułując powyższą ocenę, NIK przede wszystkim uwzględniła, że:  

- kontrole przestrzegania zasad i warunków transportu zwierząt przeprowadzano 
w sposób zaplanowany, niestosując ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych przy 
realizowaniu takich kontroli na drodze, 

- w czasie kontroli właściwe stosowano procedury kontrolne, a przeprowadzający je 
inspektorzy posiadali wystarczające kwalifikacje, uzyskiwane także poprzez 
szkolenia organizowane przez Wojewódzkiego Inspektora, 

- przeprowadzano wspólne kontrole drogowe przewozów zwierząt we współpracy 
z powiatowymi lekarzami weterynarii,  

- prawidłowo załatwiane były wpływające do WITD skargi dotyczące transportu 
zwierząt. 

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość dotyczyła niepełnego zrealizowania 
porozumienia o współpracy w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad  
i warunków transportu zwierząt, zawartego pomiędzy Wielkopolskim Wojewódzkim 
Lekarzem Weterynarii (dalej „WWLW”) a Wojewódzkim Inspektorem. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 Dalej także „okres objęty kontrolą” 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

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

1.1 Realizacja planów kontroli transportu zwierząt  

Wojewódzki Inspektor opracował na lata: 2014, 2015 i 2016 „Kierunki Działania 
WITD”, które w zakresie planowanych kontroli transportu zwierząt oraz 
przedsiębiorców były zgodne z opracowanymi przez Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego Ramowymi Planami Kontroli Inspekcji Transportu 
Drogowego. W badanym okresie kontrole dotyczące transportu zwierząt były 
uwzględniane w bieżących planach kontroli sporządzanych na okres dwóch tygodni, 
na podstawie § 6 ust. 1 Zarządzenia nr 28 Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego (dalej „GITD”) z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zasad planowania, 
prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez 
inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego3. 

(dowód: akta kontroli str. 39-125) 

W latach: 2014, 2015 i 2016 (I półrocze) inspektorzy WITD przeprowadzili 
odpowiednio: 192, 192 oraz 140 kontroli drogowych transportu zwierząt, realizując  
w tym zakresie plany roczne na poziomie odpowiednio: 115%, 113% oraz 82%.  

W okresie objętym kontrolą przeprowadzonych zostało 13 kontroli drogowych 
transportu zwierząt z udziałem powiatowego lekarza weterynarii, z których,  
w 7 przypadkach, jego udział został wcześniej zaplanowany (kontrole wspólne),  
a w 6 przypadkach konieczność wezwania lekarza weterynarii nie była planowana, 
ale wynikała z bieżących ustaleń kontrolnych. 

Liczba kontroli drogowych transportu zwierząt, w trakcie których stwierdzono 
naruszenia obowiązujących przepisów i w związku z tym nałożone zostały grzywny, 
wyniosła w 2014, 2015 i 2016 r. (I półrocze) odpowiednio: 78, 68 i 33 kontrole,  
w trakcie których naruszenia odnoszące się bezpośrednio do przewozu zwierząt 
stwierdzono w trakcie: 9, 3 i 3 kontroli. Naruszenia te dotyczyły: 

- nieokazania przez kierowcę zezwolenia na przewóz zwierząt4 (2 przypadki 
kontroli), 

- nieokazania przez kierowcę licencji dla kierowców i osób obsługujących5  
(2 przypadki kontroli), 

- nieokazania przez kierowcę dokumentacji transportu zwierząt6 (1 przypadek 
kontroli), 

- dopuszczenia do wykonywania przewozu drogowego zwierząt osoby obsługującej 
nieposiadającej kwalifikacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez 
powiatowego lekarza weterynarii7 - nieposiadanie licencji dla kierowców i osób 
obsługujących (2 przypadki kontroli), 

- długotrwałego przewozu domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż 
zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz, świń z nieprawidłowo 
sporządzonym dziennikiem podróży8 (1 przypadek kontroli), 

                                                      
3 Dz. Urz. GITD poz. 14. 
4 Naruszenie wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) – dalej: „UTD”, - Lp. 1 
5 Naruszenie wymienione w załączniku nr 1 do UTD - Lp. 1 
6 Naruszenie wymienione w załączniku nr 1 do UTD - Lp. 1 
7 Naruszenie wymienione w załączniku nr 2 do UTD – Lp. 4 
8 Naruszenie wymienione w załączniku nr 2 do UTD - Lp. 7 
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- niedopełnienia lub niewłaściwego wykonywania obowiązków związanych z obsługą 
zwierząt podczas wykonywania ich przewozu9 (1 przypadek kontroli), 

- niewyposażenia kierowcy w inny dokument, o którym mowa w art. 87 UTD, 
wymagany w związku z realizowanym przewozem10 – brak zezwolenia na przewóz 
zwierząt – 2 naruszenia, brak licencji dla kierowców i osób obsługujących –  
1 naruszenie (3 przypadki kontroli), 

- braku oznakowania wskazującego na transport zwierząt11 (3 przypadki kontroli). 
(dowód: akta kontroli str. 130-170) 

W kontrolowanym okresie nie odnotowano przypadków naruszeń wymienionych  
w pozycji 8.1. załącznika nr 3 do UTD (wykonywanie przewozu drogowego żywych 
zwierząt przez przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia).  

Łączna wysokość grzywien nałożonych w związku z ww. naruszeniami przez 
inspektorów WITD na kierowców oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem 
lub osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwie, wyniosła w badanym 
okresie 7,5 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 126-127, 130-131) 

W latach: 2014-2016 (I półrocze) inspektorzy WITD przeprowadzili  
w przedsiębiorstwach łącznie 8 kontroli obejmujących badanie dokumentów 
dotyczących przewozu zwierząt, ale niedotyczących ich dobrostanu.  

Zarówno opracowane przez GITD „Ramowe Plany Kontroli Inspekcji Transportu 
Drogowego” na lata 2014-2016, jak i opracowane przez Wojewódzkiego Inspektora 
„Kierunki Działania WITD” nie uwzględniały odrębnej kategorii kontroli 
przedsiębiorstw przeprowadzanych w zakresie transportu zwierząt12. Kontrole 
przeprowadzone w przedsiębiorstwach nie wykazały nieprawidłowości dotyczących 
przewozu zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 126-127, 127a) 

1.2 Kwalifikacje inspektorów WITD przeprowadzających kontrole transportu 
zwierząt 

Inspektorzy WITD, przeprowadzający w badanym okresie kontrole transportu 
zwierząt, posiadali kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju czynności pozyskane  
w trakcie kursów specjalistycznych i potwierdzone egzaminem kwalifikacyjnym, 
którego złożenie z wynikiem pozytywnym warunkuje zatrudnienie na stanowisku 
inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.  

(dowód: akta kontroli str. 305) 

W latach 2014-2016 (I półrocze) GITD nie informował Wojewódzkiego Inspektora 
o możliwości uczestniczenia pracowników WITD w organizowanych przez Główny 
Inspektorat Transportu Drogowego szkoleniach dotyczących transportu zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 305, 309) 

W okresie objętym kontrolą miały miejsce dwa przypadki szkoleń inspektorów WITD 
w zakresie transportu zwierząt. W zorganizowanym w 2016 r. przez Wojewódzkiego 
Inspektora dwudniowym szkoleniu, przeprowadzonym przez przedstawicieli 
organizacji pozarządowych „Animal Welfare Foundation” i „Eyes on Animals”13 

                                                      
9 Naruszenie wymienione w załączniku nr 2 do UTD – Lp. 13 
10 Naruszenie wymienione w załączniku nr 2 do UTD – Lp. 1.3. 
11 Naruszenie wymienione w art. 37b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm.)  
12 Dominującym zakresem kontroli przeprowadzanych w przedsiębiorstwach było przestrzeganie 
przepisów w zakresie przestrzegania czasu pracy przez przedsiębiorców osobiście wykonujących 
przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących 
przewozy na jego rzecz.  
13 Organizatorzy uzyskali pozytywne rekomendacje innych wojewódzkich inspektoratów. 
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wzięło udział 37 inspektorów WITD14 oraz 11 powiatowych lekarzy weterynarii, 
natomiast w szkoleniu zorganizowanym w 2014 r. przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Kaliszu uczestniczyło 4 inspektorów Oddziału w Kaliszu Wydziału 
Inspekcji WITD.  

(dowód: akta kontroli str. 305) 

1.3 Sposób prowadzenia kontroli transportu zwierząt  

W toku kontroli NIK oględzinom zostały poddane czynności podjęte przez inspektora 
WITD w trakcie kontroli transportu zwierząt przeprowadzonej w punkcie kontroli 
zlokalizowanym na autostradzie A2. Oględziny wykazały, że inspektor WITD objął 
czynnościami kontrolnymi zarówno dokumenty wymagane w przypadku transportu 
zwierząt jak i stan techniczny pojazdu oraz dobrostan transportowanych zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 274-298a) 

W analizowanym okresie kontrole WITD dotyczące przewozów zwierząt, były 
przeprowadzane podczas codziennych rutynowych działań w stałych punktach 
wyznaczonych do kontroli drogowych, zasadniczo w dni robocze w godzinach 
urzędowania Inspektoratu15. W celu zmniejszenia możliwości omijania przez 
kierowców kontroli drogowych, inspektorzy WITD prowadzili, w miarę możliwości 
organizacyjnych, równoczesne kontrole drogowe na drogach alternatywnych. 
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że występowały jednostkowe przypadki planowania 
kontroli w pobliżu miejsc skupu oraz uboju zwierząt.  

W latach 2014-2016 (I półrocze) Inspektorat nie przeprowadzał kontroli 
„typowanych” polegających na poprzedzeniu kontroli drogowej ustaleniem przebiegu 
trasy przejazdu konkretnego transportu zwierząt. Jako przyczynę 
nieprzeprowadzania takich kontroli, WWITD podał brak dostępu do systemów: 
TRACES (TRAde Control and Expert System16) oraz GPS (Global Positioning 
System), które umożliwiają przybliżone17 (TRACES) lub precyzyjne (GPS) 
lokalizowanie jednostkowych transportów zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 306, 311) 

1.4 Porozumienie z Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii  
o współpracy w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad i warunków 
transportu zwierząt 

W okresie objętym kontrolą obowiązywało zawarte pomiędzy Głównym Lekarzem 
Weterynarii a GITD porozumienie z dnia 16 października 2007 r. o współdziałaniu  
w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem zasad i warunków transportu 
zwierząt, zgodnie z którym na szczeblu terenowym powinno być ono realizowane 
między wojewódzkimi, powiatowymi i granicznymi lekarzami weterynarii  
a właściwymi miejscowo wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego. Przed 
podpisaniem tego porozumienia obowiązywało porozumienie z dnia 18 sierpnia 
2004 r. zawarte przez ww. organy w tej samej sprawie, w którym jako podmioty 
współdziałające na szczeblu terenowym wskazano także wojewódzkich, 
powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii oraz wojewódzkich inspektorów 
transportu drogowego. W obu przywołanych porozumieniach wymieniono 

                                                      
14 93% inspektorów zatrudnionych w WITD.  
15 W latach 2014, 2015, 2016 (I półr.) stosunek liczby kontroli drogowych transportu zwierząt 
przeprowadzanych w porach popołudniowych i nocnych do liczby tych kontroli przeprowadzonych  
w godzinach urzędowania Inspektoratu wynosił średnio 14%, natomiast stosunek liczby tych kontroli 
przeprowadzonych w dni wolne od pracy do liczby kontroli przeprowadzonych w dni robocze wynosił 
średnio 4%. 
16 Informatyczny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów 
pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 
17 Informacja o wytyczonej trasie przewozu i czasie jego przebiegu. 
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następujące formy współdziałania Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu 
Drogowego: 

- przeprowadzanie wspólnych kontroli, 
- wzajemne przekazywanie informacji, raportów oraz wniosków wynikających  
z analizy problemów istotnych dla wykonywania zadań przez strony porozumienia, 
- wymianę informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia 
zwierzętom bezpieczeństwa w transporcie drogowym, 
- przekazywanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii przez GITD rocznej informacji  
o przeprowadzonych kontrolach środków transportu przeznaczonych do przewozu 
zwierząt oraz o stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowościach. 

(dowód: akta kontroli str. 31-38) 

W celu określenia zasad współdziałania pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną  
a Inspekcją Transportu Drogowego na terenie województwa wielkopolskiego, 
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Wojewódzki Inspektor zawarli  
w dniu 31 sierpnia 2004 r. porozumienie, które obowiązywało w całym okresie 
objętym kontrolą NIK. W porozumieniu tym zostały wymienione wszystkie ww. formy 
współdziałania w odniesieniu do szczebla wojewódzkiego. 

(dowód: akta kontroli str. 29-30) 

W okresie objętym kontrolą współdziałanie pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem 
Weterynarii w Poznaniu a WITD, określone w przywołanym porozumieniu z dnia 
31 sierpnia 2004 r., było realizowane poprzez:  

- przeprowadzenie z udziałem powiatowego lekarza weterynarii 13 kontroli 
drogowych transportów zwierząt, z których, w 7 przypadkach, jego udział został 
wcześniej zaplanowany (kontrole wspólne), a w 6 przypadkach konieczność 
wezwania lekarza weterynarii nie była planowana, ale wynikała z bieżących ustaleń 
kontrolnych, 

- wymianę informacji dotyczących zagrożeń związanych z afrykańskim pomorem 
świń, 

- zorganizowanie dwóch szkoleń dotyczących transportu zwierząt  
z udziałem inspektorów WITD oraz powiatowych lekarzy weterynarii18. 

(dowód: akta kontroli str. 306-307) 

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

W okresie objętym kontrolą, Wojewódzki Inspektor nie wywiązał się z wynikających 
z § 3 lit. b, d oraz § 5 ww. porozumienia z dnia 31 sierpnia 2004 r. obowiązków 
przekazywania Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii:  

- rocznej informacji o przeprowadzonych kontrolach środków transportu 
przeznaczonych do przewozu zwierząt i stwierdzonych w tym zakresie 
nieprawidłowościach, za lata 2014 i 2015,  

- pisemnych informacji, raportów oraz wniosków istotnych dla realizacji tego 
porozumienia, 
- oraz, w latach 2014 i 2015, nie analizował funkcjonowania przedmiotowego 
porozumienia na posiedzeniach odbywanych co najmniej raz w roku w uzgodnionym 
z WWLW terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 306) 

Z wyjaśnień udzielonych przez Sławomira Nastała będącego  
w kontrolowanym okresie Wojewódzkim Inspektorem wynika, że sporządzanie 
informacji dotyczących ww. porozumienia podlegających przekazywaniu 
Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii należało do zadań osób 

                                                      
18 Szkolenia w Kaliszu w dniu 18 września 2014 r. oraz w Poznaniu w dniach 19-20 kwietnia 2016 r. 
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pełniących w badanym okresie obowiązki Naczelnika Wydziału Inspekcji, tj. Rafała 
Majewskiego oraz Rafała Szurka, a za bezpośrednie przesyłanie ww. informacji 
odpowiadał Wydział Administracyjno-Techniczny Inspektoratu.  Rafał Majewski oraz 
Rafał Szurek, w złożonych wyjaśnieniach podali, że nie otrzymali od WWITD 
Sławomira Nastała żadnych poleceń wykonywania zadań związanych z realizacją 
ww. porozumienia.  

(dowód: akta kontroli str. 314, 320, 321, 331) 

NIK wskazuje, że przywołane porozumienie o współpracy na terenie województwa 
wielkopolskiego pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną a Inspekcją Transportu 
Drogowego zostało podpisane przez Wojewódzkiego Inspektora oraz WWLW. 
Wobec tego odpowiedzialność za podejmowanie działań stanowiących realizację 
postanowień tego porozumienia spoczywa przede wszystkim na obu wymienionych 
organach19. 

(dowód: akta kontroli str. 16-17, 314, 320, 321, 331) 

Z analizy 16 protokołów kontroli drogowych przewozu zwierząt wynika, 
że w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli naruszeń wymienionych w załączniku 
nr 1 i nr 2 do UTD, inspektorzy WITD zamieszczali opisy tych naruszeń w treści 
protokołu kontroli (w rubryce „Uwagi do protokołu”). Było to niezgodne 
z postanowieniami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego20, w świetle 
których, opis naruszeń powinien być zamieszczany w załączniku do protokołu 
kontroli21.  

(dowód: akta kontroli str. 132-133, 134-170) 

Przyczyną niezamieszczania w załączniku do protokołu kontroli drogowej opisów 
naruszeń wymienionych w zał. nr 1 i nr 2 do UTD było to, że nie umożliwiał tego 
użytkowany przez WITD system komputerowy CEN („Centralna Ewidencja 
Naruszeń”), służący m.in. do generowania protokołów kontroli drogowych wraz  
z załącznikami. System ten pozwalał na wygenerowanie przez inspektorów WITD 
załącznika do protokołu kontroli jedynie w przypadku stwierdzenia przez nich 
naruszeń wymienionych w zał. nr 3 do UTD, przy czym możliwe było zamieszczenie 
w nim jedynie opisów naruszeń wskazanych w tym właśnie załączniku do UTD. 
Zakres funkcji i możliwości przedmiotowego systemu został określony w Głównym 
Inspektoracie Transportu Drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 299, 316-317) 

Odnośnie przyczyny przywołanego ograniczenia możliwości systemu 
komputerowego CEN, Główny Inspektor Transportu Drogowego podał, że w jego 
ocenie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na inspektorów Inspekcji 
Transportu Drogowego obowiązku zamieszczania w załączniku do protokołu kontroli 
drogowej opisów naruszeń wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 do UTD. NIK –
 biorąc pod uwagę: używanie w ww. rozporządzeniu określenia „naruszenia” 
zarówno dla sytuacji uzasadniających nałożenie kary pieniężnej jak i mandatu 
karnego (§ 6 ust. 1-3,5); treść tytułu załącznika do załącznika nr 1 i 2 oraz treść 

                                                      
19 Jednocześnie, w świetle treści § 12 ust. 1 pkt 2-6 regulaminu organizacyjnego Inspektoratu 
ustalonego zarządzeniem WWITD z 11 czerwca 2014 r., Wojewódzki Inspektor m.in. zapewnia 
sprawne funkcjonowanie i ciągłość pracy Inspektoratu, określa warunki jego działania oraz 
organizację pracy, kieruje pracą Inspektoratu oraz określa zadania komórek organizacyjnych, 
odpowiada za sprawowanie kontroli wewnętrznej i funkcjonowanie kontroli zarządczej, odpowiada 
za organizację wewnętrzną i planowanie pracy Inspektoratu, a także zatwierdza zakresy 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jego pracowników. 
20 Dz. U. z 2013 r. poz. 1064 
21 „Opis stwierdzonych naruszeń”. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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przypisu 1) in fine owego załącznika do załączników („…oraz numer załącznika”) -  
nie podziela jednak takiego stanowiska w przedmiotowej sprawie.  

(dowód: akta kontroli str. 299, 316-317, 318-319, 323-326) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

2. Działania podejmowane w związku z informacjami  
o nieprawidłowościach dotyczących transportu zwierząt 

W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu wpłynęły cztery zgłoszone przez osoby 
fizyczne skargi dotyczące transportów zwierząt, których przedmiotem było: 
prowadzenie nielegalnego przewozu (1 skarga), dopuszczanie do prowadzenia 
przewozu zwierząt bez prawidłowo sporządzonej dokumentacji (2 skargi) 
przekraczanie dopuszczalnej, łącznej wagi przewożonych zwierząt (1 skarga). 
W wyniku analizy przywołanych skarg, zostały przeprowadzone kontrole, które 
potwierdziły zgłoszone nieprawidłowości. Z uwagi na to, że dwie spośród czterech 
ww. skarg, zostały zgłoszone anonimowo, Wojewódzki Inspektor poinformował 
o sposobie załatwienia sprawy jedynie tych skarżących, którzy podali swoje imiona, 
nazwiska oraz adresy korespondencyjne. Udzielenie informacji skarżącym nastąpiło 
nie później niż w ciągu miesiąca, tj. w terminie zgodnym z art. 237 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego22. 

W latach 2014-2016 (I półrocze) do Inspektoratu nie wpłynęły petycje i wnioski osób 
fizycznych oraz organizacji społecznych dotyczące niewłaściwych warunków 
transportu zwierząt. Odnosząc się do przypadków współdziałania pomiędzy 
Inspektoratem a organizacjami społecznymi działającymi w celu ochrony zwierząt, 
Wojewódzki Inspektor podał, że w 2016 r. WITD nawiązała współpracę 
z organizacjami Animal Welfare Foundation oraz Eyes on Animals polegającą na 
przeprowadzeniu w 2016 r. ww. szkolenia dotyczącego transportu zwierząt dla 
inspektorów WITD oraz powiatowych lekarzy weterynarii, a także na udziale 
przedstawiciela Inspektoratu w konferencji „Animal Welfare during transport”, która 
odbyła się w Poznaniu w dniach 17-20 maja 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 273, 307) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

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

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 Kontroli23, wnosi o podejmowanie działań mających na celu 
realizowanie wszystkich postanowień obowiązującego porozumienia pomiędzy 
Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii a Wielkopolskim Wojewódzkim 
Inspektorem Transportu Drogowego o współpracy w zakresie nadzoru nad 
przestrzeganiem zasad i warunków transportu zwierząt. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

                                                      
22 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.  
23 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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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 NIK Delegatury w Poznaniu. 

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

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

Poznań, dnia 19 grudnia 2016 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

  

Kontroler: Dyrektor 

z up. Tomasz Nowiński 
wicedyrektor 

 

Maciej Sterczała 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


