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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 Rzeszowie 

Kontrolerzy Urszula Dziedzic – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LRZ/124/2016 z dnia 12 października 2016 r. 
Jacek Wolan – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LRZ/137/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 -4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie z siedzibą w Krośnie, ul. P. 
Ściegiennego 6, 38-400 Krosno, zwany dalej WIW lub WIW Krosno.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Podkarpackim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii jest pan Mirosław Welz (dalej 
„PWLW”) od dnia 24 listopada 2006 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalność. 

 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia1 sprawowany przez Inspekcję 
Weterynaryjną nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt 
gospodarskich w transporcie i uboju2.  
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, PWLW prawidłowo realizował zadania związane 
z nadzorem nad działalnością powiatowych lekarzy weterynarii, przeprowadzając 
kontrole w podległych jednostkach.  
PWLW właściwie reagował na polecenia Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie 
dobrostanu zwierząt w transporcie, doprowadzając do wyjaśnienia zgłaszane 
problemy dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego, w zakresie zagrożeń 
epizootycznych i nieprawidłowości w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Pozytywna ocena dotyczy także prowadzonych rejestrów podmiotów 
nadzorowanych, ich konsolidację, weryfikację i terminowe przekazywanie do 
Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

W ocenie NIK, PWLW prawidłowo współpracował z Inspekcją Transportu 
Drogowego oraz Policją, przeprowadzając wspólne kontrole dotyczące ochrony 
zwierząt podczas transportu oraz handlu. 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539, ze zm.). 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Jako dobrą praktykę należy wskazać, opracowanie przez PWLW merytorycznej 
ulotki informacyjnej dla służb ITD i Policji (i jej uaktualnianie w przypadku zmiany 
przepisów) dotyczącej obowiązujących przepisów prawa z zakresu obrotu 
zwierzętami i transportu zwierząt oraz zagrożeń epizootycznych wraz z załączonymi 
danymi teleadresowymi jednostek Inspekcji Weterynaryjnej województwa 
podkarpackiego w przypadku zaistnienia koniecznej interwencji ze strony 
pracowników WIW w Krośnie.  

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 
 
1. Prawidłowość nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich w transporcie i uboju. 
 
1.1.  
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii kontroluje w trybie zwykłym 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej3 
(kontrole okresowe, planowane) 21 Powiatowych Lekarzy Weterynarii (PLW) 
w cyklu 3-letnim. W jednym roku prowadzone były kontrole obejmujące działania 7 
PLW w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt oraz 7 PLW w zakresie bezpieczeństwa 
żywności oraz pasz i utylizacji. Zakres kontroli obejmował analizę zgromadzonej 
w powiatowych inspektoratach weterynarii dokumentacji oraz kontrolę losowo 
wybranych podmiotów nadzorowanych przez poszczególnych powiatowych lekarzy 
weterynarii. Podczas kontroli m.in. weryfikowano rejestry podmiotów 
nadzorowanych przez PLW, prawidłowość wydawanych decyzji administracyjnych 
oraz weryfikowano losowo wybrane świadectwa weterynaryjne dla zwierząt 
przeznaczonych do wywozu (eksportu do krajów trzecich), handlu 
wewnątrzwspólnotowym lub umieszczania ich na rynku krajowym, tzw. obrót. 
Kontrola gospodarki finansowej powiatowych inspektoratów weterynarii jest 
w województwie podkarpackim realizowana przez służby Wojewody 
Podkarpackiego, w których pracownicy WIW nie biorą udziału.  
W okresie objętym kontrolą, WIW nie był informowany o nieprawidłowościach 
z zakresu gospodarki finansowej. 
W okresie objętym kontrolą, oprócz wymienionych kontroli zwykłych, pracownicy 
WIW Krosno przeprowadzali kontrole PLW w trybie uproszczonym w rozumieniu 
ww. ustawy, których przeprowadzenie wynikało ze zgłoszonych skarg, zażaleń na 
postanowienia PLW, odwołań od decyzji PLW, poleceń PWLW i Głównego Lekarza 
Weterynarii (GLW), a także prowadzonych inspekcji np. miejsc gromadzenia 
zwierząt. 
Ustalono, że w latach 2014-2016 (I półrocze) PWLW przeprowadził 24 kontrole 
planowe (w trybie zwykłym) oraz 13 kontroli doraźnych w podległych PIW, z tego: 
a) 2014 r.: 

- na przeprowadzonych 11 kontroli planowych, w 7 kontrolowanych PLW nie 
stwierdzono nieprawidłowości dotyczących działań PLW w zakresie dobrostanu 
zwierząt; a w 4 przypadkach ustalono, że PLW nie przeprowadzili wymaganej 
ilości kontroli dobrostanu zwierząt w gospodarstwach, 

- w 3 kontrolach doraźnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
dobrostanu zwierząt; 

b) 2015 r.: 

                                                           
3 Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092 

Opis stanu  
faktycznego 
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- w przeprowadzonych 9 kontrolach planowych nie stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie dobrostanu zwierząt; natomiast w 2 przypadkach stwierdzone uwagi 
do PLW nie dotyczyły dobrostanu zwierząt w transporcie lub uboju; 

- w 9 kontrolach doraźnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
dobrostanu zwierząt; 

c) I półrocze 2016 r.: 
- w przeprowadzonych 4 kontrolach planowych nie stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie dobrostanu zwierząt, 
- w 1 kontroli doraźnej stwierdzone uwagi do PLW nie dotyczyły dobrostanu 

zwierząt w transporcie lub uboju. 
Ustalono, że PWLW otrzymywał od PLW pisemne informacje o sposobach realizacji 
wydanych zaleceń pokontrolnych. Ponadto pracownicy WIW Krosno po każdej 
przeprowadzonej kontroli przedkładali do PWLW informację o wynikach kontroli 
wraz z adnotacją, czy wymagana jest rekontrola. W analizowanym okresie wyniki 
kontroli PLW nie wskazywały na konieczność przeprowadzenia kontroli 
sprawdzających (rekontroli).  
Ustalono, że w styczniu każdego roku przeprowadzana była analiza prowadzonych 
działań kontrolnych w roku poprzednim, która obejmowała m.in. terminy 
przeprowadzonych kontroli w poszczególnych PLW (zgodnie z zatwierdzonym 
planem kontroli) oraz ich wyniki. 
Stwierdzono, że w 2014 przeprowadzono 5 kontroli, a w 2015 – 2 kontrole rzeźni 
w zakresie realizacji zadań związanych z dobrostanem zwierząt przez powiatowych 
lekarzy weterynarii w ramach nadzoru nad rzeźniami. W trakcie kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Nadzorowane podmioty (rzeźnie) opracowały 
i wdrożyły wymagane procedury wynikające z Rozporządzenia Rady 1099/2009 
w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (dotyczące kontroli ogłuszania, 
procedury monitorowania zwierząt oraz standardowe procedury operacyjne).  

(dowód: akta kontroli str. 7-93) 
 
PLW realizowali wytyczne zawarte w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 
28 marca 2013 r. w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli 
w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania 
o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach.  
PLW wdrożyli dla wyznaczonych lekarzy weterynarii prowadzących kontrole stałe 
w rzeźniach „Wytyczne dla urzędowych lekarzy weterynarii dotyczące 
przeprowadzania kontroli w rzeźniach w zakresie dobrej praktyki higienicznej GHP 
i dobrostanu zwierząt”. Urzędowi lekarze weterynarii wypełniali i przekazywali PLW 
kopie „Tygodniowego raportu z kontroli wdrożenia GHP”.  
Ponadto przeprowadzono w 2014 i 2015 roku po 12 kontroli w zakresie sposobu 
prowadzonego nadzoru przez PLW w Jarosławiu nad zakładem SOKOŁÓW S.A. 
Oddział Zakłady Mięsne Jarosław w zakresie spełniania wymagań obowiązujących 
dla zakładów zatwierdzonych do eksportu mięsa oraz ich produktów na rynek 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, które obejmowały również zagadnienia 
dotyczące ochrony zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 72-93) 
 
1.2. 
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przeprowadził 3 kontrole doraźne na 
polecenie Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie dobrostanu zwierząt 
w transporcie. W okresie objętym kontrolą nie było poleceń GLW odnośnie 
dobrostanu zwierząt w uboju. Ponadto PWLW na polecenie GLW przeprowadzał 
czynności wyjaśniające w handlu wewnątrzwspólnotowym, które dotyczyły głównie 
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zagrożeń epizootycznych i nieprawidłowości w zakresie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt. 
1/ Główny Lekarz Weterynarii pismem z dnia 22 września 2014 r. poinformował 
PWLW o otrzymaniu powiadomienia od słoweńskich służb weterynaryjnych 
o stwierdzeniu nieprawidłowości w transporcie przesyłki bydła z Polski do Libanu. 
Zarzuty dotyczyły niekompletnej dokumentacji oraz problemów z pojeniem zwierząt. 
Polecił jednocześnie poinformowanie właściwego miejscowo PLW o podjęcie 
działań zmierzających do wyegzekwowania od przewoźnika z pow. jasielskiego 
przestrzegania wymogów określonych prawem. Dodatkowo wskazał na potrzebę 
kontroli dziennika podróży (planu trasy) i porównania go z zapisami z systemu 
nawigacji satelitarnej w celu oceny prawidłowości przebiegu przejazdu. PLW 
poinformował pismem z 6 października 2014 r., że podczas kontroli środka 
transportu system pojenia jest w pełni sprawny. Dokonano także weryfikacji 
dziennika logów z systemu nawigacji kwestionowanego samochodu. Dziennik 
podróży był niedostępny ze względu na jego zatrzymanie przez lokalne władze 
Słowenii kontrolujące kwestionowany transport zwierząt. PWLW pismem z 8 
października 2014 r. poinformował o podjętych ustaleniach GLW. Do pisma 
załączono wydruk z systemu nawigacji, ze wskazaniem miejsc i czasu otwarcia 
drzwi. 
 
2/ Główny Lekarz Weterynarii pismem z 14 maja 2015 r. powiadomił trzech WLW, 
w tym PWLW o poinformowaniu przez stronę słowacką o zatrzymaniu dwóch 
transportów zwierząt (prosiąt i cieląt), zakupionych na targu zlokalizowanym 
w Polsce (woj. małopolskie) przez obywateli Rumunii. Oprócz uwag dotyczących 
braku świadectwa zdrowia (zagrożenie epizootyczne) i braku identyfikacji zwierząt 
(kolczyków) nieprawidłowości dotyczyły środków transportu (niezatwierdzone) oraz 
przewoźników (brak licencji uprawniających do przewozu zwierząt) przy 
jednoczesnym zaznaczeniu, że zwierzęta były w dobrej kondycji. O sprawie PWLW 
poinformował wszystkich PLW woj. podkarpackiego pismem z 15 maja 2015 r. 
przypominając, że mimo, iż kwestionowane zwierzęta były zakupione w woj. 
małopolskim, także na terenie tut. województwa stwierdzano w latach ubiegłych 
przypadki nielegalnego obrotu i handlu zwierzętami, w szczególności prosiętami, na 
terenach przygranicznych Polski i Słowacji. W piśmie przytoczono przykłady takich 
zdarzeń. Miały one miejsce w powiecie krośnieńskim, dlatego też zobligowano 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie do przesłania bieżącej informacji nt. 
obrotu zwierzętami na nielegalnym targu w Dukli. Pozostali PLW zobowiązani zostali 
do informowania o podjętych czynnościach w przypadku ujawnienia nielegalnego 
obrotu zwierzętami wprowadzanymi do handlu. Zwrócono także uwagę, aby 
poinformować właściwych miejscowo powiatowych komendantów policji 
o ujawnionych przypadkach nielegalnego obrotu zwierzętami i potrzebie stałej 
współpracy w tym zakresie. Załączono także zaktualizowaną ulotkę precyzującą 
wymagane warunki konieczne do spełnienia podczas transportu zwierząt, która 
udostępniona została także Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, 
Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego oraz 
Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W piśmie PWLW z 18 
maja 2015 r. skierowanym do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego wskazano na aktualne zagrożenia wynikające 
z nielegalnego obrotu zwierzętami oraz poinformowano o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w handlu wewnątrzwspólnotowym. Zwrócono się także 
o pomoc w kontroli transportów zwierząt. Dokumentacja, jaka powinna towarzyszyć 
przesyłkom zwierząt opisana została w załączonej (przekazanej ITD) ulotce. 
Załączono także dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej 
województwa podkarpackiego w przypadku zaistnienia koniecznej interwencji ze 
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strony pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. O działaniach IW w powiecie 
krośnieńskim, PLW wskazał, iż kontrole miejsc nielegalnego obrotu zwierzętami 
monitorowane są poprzez wspólne kontrole z Policją. Nawiązano także współpracę 
ze stroną słowacką. Powiatowi lekarze weterynarii poinformowali, że od maja 2015 
r. nie odnotowano przypadków nielegalnego handlu zwierzętami pochodzącymi 
z innych państw, a ponadto wskazali, że przeprowadzane są wspólne kontrole 
realizowane z funkcjonariuszami Policji z zakresu przestrzegania norm przewozu 
zwierząt. 
 
3/ GLW pismem oznaczonym jako Pilne, z 4 lipca 2016 r. poinformował PWLW 
o otrzymaniu powiadomienia od słowackich służb weterynaryjnych o stwierdzeniu 
nieprawidłowości w przesyłce trzody chlewnej z Polski, z gospodarstwa 
zlokalizowanego w woj. małopolskim za pośrednictwem miejsca gromadzenia 
zwierząt (mgz) zlokalizowanego w pow. dębickim w woj. podkarpackim, przez 
pośrednika z pow. jasielskiego, z przeznaczeniem do uboju na Słowacji. Wskazano, 
iż wszystkie 120 świń było nieoznakowanych. O sprawie poinformowany został PLW 
w Dębicy. Potwierdzono, że zwierzęta były zdrowe i oznakowane tatuażem, 
w przypadku niektórych świń mógł on być słabo widoczny. PWLW w dniu 12 lipca 
2016 r. złożył w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle zawiadomienie o możliwości 
popełnienia czynu zabronionego, w tym nabyciu i wprowadzeniu do handlu 
wewnątrzwspólnotowego zwierząt nieoznakowanych. Istniało także zagrożenie nie 
dochowania warunków dobrostanowych podczas transportu świń z Polski do 
Republiki Słowackiej. W sprawie tej w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle 
zeznawał Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt 
wskazując na potrzebę weryfikacji czasu i drogi przejazdu trzody chlewnej w oparciu 
o dane z systemu nawigacji satelitarnej, ze wskazaniem, czy transportu świń 
dokonano bezpośrednio z gospodarstwa poprzez mgz i dalej do ubojni słowackiej, 
czy trwał on dłużej z możliwymi postojami z otwarciem drzwi (co rejestruje ten 
system), co dodatkowo mogłoby wskazywać na możliwą wymianę zwierząt. Obawy 
te nie znalazły potwierdzenia w uzyskanych przez Policję danych, w wyniku czego 
postępowanie umorzono (nie wniesiony został przez Policję wniosek o ukaranie do 
sądu). Świnie zostały bezprawnie, poprzez pośrednika, który je dostarczył, 
zawrócone przez stronę słowacką do mgz, gdzie PLW w Dębicy, mając na 
względzie dobrostan transportowanych zwierząt, wydał zgodę na ich wyładunek. 
W dniu 7 lipca 2016 r. w obecności PWLW i PLW przeprowadzono weryfikację 
oznakowania zawróconych świń. Wszystkie posiadały czytelne tatuaże z nr 
gospodarstwa z miejsca ich pochodzenia i były zdrowe klinicznie. Z działań tych 
sporządzono dokumentację fotograficzną. Ostatecznie, wobec braku dowodów 
w sprawie ze strony słowackich służb weterynaryjnych, jak i z uwagi na dobrostan 
zwierząt, PLW w Dębicy uchylił decyzję własną co do wydanych zakazów i umożliwił 
ubój trzody chlewnej w rzeźni w pow. jarosławskim, skąd uzyskał pisemne 
potwierdzenie o jego przeprowadzeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 94-218) 
 
1.3. 
Sprawozdanie RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru 
weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej opracowywane 
jest na podstawie sprawozdań jednostkowych przesyłanych do Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przez powiatowych lekarzy weterynarii (do 29 
stycznia za poprzedni rok sprawozdawczy).  
RRW-3, zaakceptowane i podpisane przez PWLW przesyłane były do Głównego 
Lekarza Weterynarii w terminie do 15 lutego danego roku. 
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Roczne zbiorcze sprawozdania RRW-5 dotyczące prowadzonego nadzoru PLW nad 
działalnością i stanem sanitarnym obiektów, w których produkowane są produkty 
pochodzenia zwierzęcego, opracowywane były na podstawie przesłanych RRW-5 
przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii i przesyłane do GIW do 15 lutego 
następnego roku po okresie sprawozdawczym. 
Za rejestry podmiotów nadzorowanych, ich konsolidację, weryfikację 
i przekazywanie do Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) odpowiada 1 
pracownik działu ds. ochrony zwierząt i higieny materiału biologicznego w Zespole 
ds. zdrowia i ochrony zwierząt w WIW, nadzorowany przez Wojewódzkiego 
Inspektora Weterynaryjnego ds. zdrowia i ochrony zwierząt. W WIW Krosno 
prowadzone są rejestry podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną 
aktualnie objętych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 
sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną4, w tym m. in.: ,,Rejestr zezwoleń przewoźników wydanych zgodnie 
z art. 10”, ,,Rejestr zezwoleń przewoźników wydanych zgodnie z art. 11”, 
„zarobkowy przewóz zwierząt lub przewóz zwierząt wykonywany w związku 
z prowadzeniem innej działalności gospodarczej” czy rejestr zawierający wykaz 
podmiotów trudniących się „obrotem zwierzętami, pośrednictwem w tym obrocie lub 
skupem zwierząt”. 
Rejestry w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt prowadzone są tylko w formie 
elektronicznej i aktualizowane w oparciu o informacje przekazywane przez PLW 
województwa podkarpackiego. Informacje te przekazywane są drogą elektroniczną, 
na adres malgorzata.brejta@wiw.krosno.pl do 10 dnia każdego miesiąca i dotyczą 
miesiąca poprzedniego. Następnie rejestry przekazywane są drogą elektroniczną do 
wyznaczonego pracownika Głównego Lekarza Weterynarii, na wskazany adres e-
mail do 15 dnia każdego miesiąca. 
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności w WIW na bieżąco przekazywał GLW pocztą 
elektroniczną, wszelkie zmiany w rejestrach prowadzonych przez PLW. 
Ustalono, że dane przekazywane z PIW były zgodne z danymi zamieszczonymi 
w rejestrach na stronie internetowej GIW. 

(dowód: akta kontroli str. 219-301) 
 
1.4. 
Porozumienie pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem 
Transportu Drogowego o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji 
Transportu Drogowego, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii realizuje 
poprzez organizowanie wspólnych szkoleń (w latach 2014-2016 I półrocze odbyło 
się jedno szkolenie w 2015 r., dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu) ze 
szczególnym uwzględnieniem aktualnych zagrożeń, udostępnianie materiałów 
szkoleniowych usprawniających wzajemną współpracę (ulotki informacyjne), a także 
przekazywanie na bieżąco danych w formie pism, w których opisowo przedstawiana 
jest aktualna problematyka, jak i prośby o podjęcie działań kontrolnych środków 
transportu przewożących zwierzęta usprawniających całokształt działań związanych 
z ochroną lokalnego rynku przed nielegalnym lub z naruszeniem obowiązujących 
przepisów prawa obrotem zwierzętami jak i zagrożeniami epizootycznymi. 
W latach 2014-2016 (I półrocze) na terenie WIW, planowanych i zrealizowanych 
było 8 wspólnych kontroli z Inspekcją Transportu Drogowego, z tego: 
- w 2014 r.: 4 kontrole (w tym 3 PIW Jasło i 1 PIW Rzeszów); 
- w 2015 r.: 4 kontrole (w tym 3 PIW Jasło i 1 PIW Rzeszów);  
- w I półroczu 2016 r. nie było planowanych wspólnych kontroli. 
W wymienionych okresach przeprowadzono dodatkowo 4 kontrole doraźne, z tego: 

                                                           
4
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- w 2014 r.: 3 kontrole (w tym 3 PIW Rzeszów i 1 PIW Krosno); 
- w 2015 r.: 1 kontrola (PIW Krosno);  
- w I półroczu 2016 r. nie było wspólnych kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 302-340) 
 
W złożonych wyjaśnieniach Pan Mirosław Welz - Podkarpacki Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii, podał, że „Częstotliwość kontaktów organów Inspekcji Weterynaryjnej 
z Inspekcją Transportu Drogowego była uzależniona od wielu czynników tj. liczby 
nadzorowanych podmiotów, liczby dokonywanych transportów zwierząt, poleceń 
Głównego Lekarza Weterynarii z uwagi na np. ujawnione przypadki nielegalnej 
działalności w skali międzynarodowej czy aktualnej sytuacji epizootycznej 
w województwie/kraju. /…/ Rokrocznie pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii prowadzili inspekcje np. miejsc gromadzenia zwierząt, sprawdzając 
infrastrukturę budynków i pojazdów, ich wyposażenie, wymaganą dokumentację, 
oznakowanie zwierząt, ich kondycję zdrowotną i dobrostan. Działania te były 
prowadzone już na etapie formowanie stawek zwierząt, jeszcze przed ich 
transportem. Ponadto powiatowi lekarze weterynarii posiadający na terenie 
nadzorowanego powiatu miejsca gromadzenia zwierząt, skąd zwierzęta 
wprowadzane są do handlu (tzw. bazy eksportowe) czy miejsca odpoczynku 
zwierząt, gdzie zwierzęta wyładowywane są podczas tranzytu na obowiązkowy 
odpoczynek, każdorazowo kontrolują, a w przypadku handlu i certyfikują (wystawiają 
świadectwa zdrowia) przesyłki zwierząt. Prowadzone na przestrzeni wielu lat 
kontrole drogowe wskazują, iż niejednokrotnie nie udaje się zatrzymać 
jakiegokolwiek transportu zwierząt na drodze z uwagi na fakt, że przewoźnicy czy 
pośrednicy trudniący się lokalnym transportem zwierząt unikają miejsc, w których 
prowadzona jest rutynowa kontrola. Z kolei większe firmy transportowe, o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym, realizujący transport długodystansowy, mający 
certyfikowane (zatwierdzone) środki transportu przewożą zwierzęta z uwagi na ich 
dobrostan w okresie zmniejszonego natężenia ruchu samochodowego na drogach, 
aby umożliwić jak najkrótszy przejazd (z uwagi na wymagany prawem odpoczynek 
wymagający wyładunku zwierząt). Często w godzinach wieczornych, nocnych 
i wczesno porannych, czyli poza godzinami pracy inspektorów weterynaryjnych. 
Dlatego też Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii po wejściu w życie (5 
stycznia 2007 r., a art. 6 ust. 5 odnośnie licencji dla kierowców/konwojentów od 5 
stycznia 2008 r.) nowych unijnych przepisów regulujących transport zwierząt 
przeprowadził szkolenie (23 listopada 2007 r.) dla Inspekcji Transportu Drogowego 
w Rzeszowie (w siedzibie ITD), a następnie opracował merytoryczną ulotkę 
informacyjną (dla ITD i Policji). Umożliwiło to służbom tym prowadzenie 
niezależnych kontroli środków transportu przewożących zwierzęta. W przypadku 
wątpliwości bądź ujawnienia przypadków złamania przepisów weterynaryjnych do 
kontroli wzywany był powiatowy lekarz weterynarii bądź jego pracownik. Wynika to 
z faktu ograniczonej liczby pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, zwłaszcza 
w powiatach zatrudniających zaledwie kilku (poniżej 5) inspektorów. W roku 
poprzednim, jak i bieżącym przekazywano ITD i Policji zaktualizowaną 
przedmiotową ulotkę. 
Odnośnie prowadzonych wspólnych kontroli w ostatnim okresie czasu tylko 
w powiecie dębickim i jasielskim. 
Aktualnie w województwie podkarpackim działają 4 miejsca gromadzenia zwierząt, 
z czego 3 w powiecie dębickim (1 w pow. sanockim już od dłuższego czasu nie 
realizuje wysyłek transportów zwierząt, i zgodnie z informacją przekazaną przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii najprawdopodobniej w niedługim okresie czasu 
zakończy działalność) oraz 2 miejsca odpoczynku zwierząt, zlokalizowane również 
w powiecie dębickim. 
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Z kolei kontrole w powiecie jasielskim wynikają z uwagi na funkcjonowanie w tym 
powiecie podmiotu – pośrednika w transporcie zwierząt, który realizuje krajowe 
i międzynarodowe transporty zwierząt. 
Odnośnie przekazywania informacji istotnych z uwagi na sprawowany nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w transporcie. 
26 października 2015 r. wyznaczeni pracownicy IW uczestniczyli w siedzibie ITD 
w Rzeszowie w szkoleniu z zakresu europejskiego prawodawstwa dotyczącego 
ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, poprowadzonego przez 
przedstawicieli europejskich organizacji Eyes on Animals i Animal Welfare 
Foundation. /…/. 
Należy także dodać, iż na potwierdzenie bieżących (2014 – 2016) kontaktów 
Inspekcji Weterynaryjnej z Inspekcją Transportu Drogowego w Rzeszowie są pisma, 
które kilkukrotnie Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii skierował do 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie 
wzmożenia kontroli drogowych odnośnie stałego zagrożenia wystąpienia 
afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim”. 

(dowód: akta kontroli str. 341-343) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

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

 
2. Działania organów Inspekcji Weterynaryjnej podejmowane w związku z 

informacjami o nieprawidłowościach. 
 
2.1 
Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii nie otrzymywał petycji, skarg czy wniosków z zakresu dobrostanu 
zwierząt w transporcie i uboju. Do WIW Krosno wpływały głównie skargi ze względu 
na dobrostan zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach lub podmiotach, np. 
schroniskach. 

(dowód: akta kontroli str. 344-345) 
2.2 
W złożonych wyjaśnieniach Pan Mirosław Welz podał, że „PWLW współpracuje 
z Podkarpacką Izbą Lekarsko-Weterynaryjną. Współpraca ta polega między innymi 
na tym, że zwracamy się do Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej 
o wszczęcie postępowania w zakresie stwierdzonych w postępowaniach 
urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej naruszeń w zakresie łamania zasad etyki i 
deontologii weterynaryjnej przez lekarzy weterynarii (nie dotyczyły one dobrostanu 
zwierząt w transporcie i uboju). /…/ 
Współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona 
zwierząt w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o 
ochronie zwierząt. 
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii współpracuje z organizacjami 
społecznymi w zakresie ochrony zwierząt rozpatrując skargi i wnioski ww. 
organizacji oraz prowadząc wymianę informacji w zakresie orzeczeń sądów w 
sprawach opieki nad zwierzętami./…/”. 

(dowód: akta kontroli str. 344-404) 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu  
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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W trakcie kontroli NIK wystąpił (w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 
ustawy o NIK) do 12 organizacji pozarządowych z terenu województwa 
podkarpackiego, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, z prośbą 
o podanie informacji czy w latach 2014-2016 organizacje te: 
- pozyskiwały informacje o dobrostanie zwierząt w transporcie i uboju, 
- w ramach swojej działalności statutowej kierowały do organów inspekcji 

weterynaryjnej i ITD skargi, wnioski petycje lub informacje związane 
z nieprawidłowościami w transporcie i uboju zwierząt, 

- w ramach swojej działalności statutowej współdziałały z organami inspekcji 
weterynaryjnej i ITD lub innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi 
w wykonywaniu nadzoru, ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń 
dotyczących transportu i uboju zwierząt. 

Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, iż nie wystąpiły przypadki 
potwierdzające podjęcie działań przez te organizacje w przedmiotowym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 405-416) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia 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 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 
 

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. 

 

Trzebownisko, dnia        stycznia 2017 r. 
  

Najwyższa Izba Kontroli 
 
 

Kontrolerzy 

Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

 

 Wiesław Motyka 

Urszula Dziedzic 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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Jacek Wolan 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 


