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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 

Kontroler Paweł Adamski, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/118/2006 z dnia 
30 września 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, 
ul. Hanasiewicza 21, zwany dalej „Inspektoratem”. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Jerzy Mika, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego od dnia 6 maja 
2016 r.  

Poprzednio Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego od dnia 
29 stycznia 2008 r. był Łukasz Tur. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

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

 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2014-2016 (I połowa), Inspektorat 
prawidłowo realizował zadania związane z kontrolą przestrzegania przez 
przewoźników zasad i warunków transportu zwierząt. 

W latach 2014 i 2015 Inspektorat zrealizował odpowiednio 165 i 164 kontrole 
transportu zwierząt, co stanowiło 105,8% i 104,4% wykonania liczby kontroli w 
zakresie transportu zwierząt, określonych w Ramowych Planach Kontroli. Kontrole 
przeprowadzane były w dni robocze, w punktach kontroli zlokalizowanych w ciągach 
dróg krajowych, głównie w godzinach od 800 do 1600. 

Funkcjonariusze Inspektoratu posiadali niezbędną wiedzę i specjalistyczne 
przygotowanie do realizacji kontroli przewozu zwierząt. W ocenie Najwyższej Izby 
Kontroli, Inspektorat był przygotowany do załatwiania wpływających skarg, 
wniosków i petycji w zakresie warunków transportu zwierząt gospodarskich. W 
okresie objętym kontrolą do Inspektoratu nie wpłynęły żadne informacje o 
nieprawidłowościach w powyższym zakresie. 

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

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 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym z dnia 1 września 2011 r., Podkarpacki 
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, przy pomocy Inspektoratu, realizuje 
m.in. kontrole w zakresie przestrzegania szczegółowych zasad i warunków 
transportu zwierząt (§ 6 ust. 2 pkt 1 lit. e). Dokonywanie ww. kontroli należy do 
zakresu działania Wydziału Inspekcji (§ 18 pkt 1) oraz Oddziałów w Krośnie 
i Jarosławiu (§ 19). 

(dowód: akta kontroli str. 5-40) 

1. 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego nie opracowywał na lata 
2014-2016 planów kontroli. 
Inspektorat realizował swoje zadania kontrolne na podstawie rocznych, Ramowych 
Planów Kontroli Inspekcji Transportu Drogowego na lata 2014-2016., zwanych dalej 
„Ramowymi Planami Kontroli”. Ramowe Plany Kontroli miały na celu ujednolicenie 
systemu przeprowadzania kontroli przez inspektorów zatrudnionych w wojewódzkich 
inspektoratach transportu drogowego. 
W Ramowych Planach Kontroli na poszczególne lata założono przeprowadzenie 
przez Inspektorat: 
- w 2014 r. - 156 kontroli transportu zwierząt, 
- w 2015 r. – 157 kontroli transportu zwierząt, 
- w 2016 r. – 132 kontrole transportu zwierząt. 
W Ramowych Planach Kontroli zaplanowano również przeprowadzenie przez 
Inspektorat, w poszczególnych latach 2014-2016, kontroli u przedsiębiorców. 
Ogólnie w ramach drogowego przewozu rzeczy (krajowego i międzynarodowego) 
zaplanowano realizację odpowiednio 198; 175 i 119 kontroli. Ramowe Plany Kontroli 
nie wskazywały, jaka część zaplanowanych kontroli powinna być prowadzona w 
siedzibach przedsiębiorców realizujących transport zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 41-76) 
W związku z rocznymi Ramowymi Planami Kontroli i ich realizacją, Podkarpacki 
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wyjaśnił: „Plany kontroli 
przygotowywane są corocznie przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 
i przekazywane do realizacji przez poszczególne Wojewódzkie Inspektoraty 
Transportu Drogowego. W ramach planowanych kontroli drogowych uwzględniane 
są również kontrole transportu zwierząt (1% ogólnej liczby kontroli drogowych). 
Z uwagi na to, iż Inspekcja Transportu Drogowego ma ograniczone uprawnienia, co 
do kontroli regulacji związanych z przewozem zwierząt w siedzibie przedsiębiorcy, 
w planach kontroli przedsiębiorstw nie wyszczególnia się liczby podmiotów 
zajmujących się transportem zwierząt”. 

(dowód: akta kontroli str. 77-81) 

2. 

W dniu 26.10.2015 r., w siedzibie Inspektoratu zostało przeprowadzone szkolenie  
inspektorów WITD w Rzeszowie, przedmiotem którego był „Transport żywych 
zwierząt w świetle przepisów Rozporządzenia Rady UE Nr 1 /2005”. Zajęcia były 
prowadzone przez przedstawicieli europejskich organizacji do spraw ochrony 

Opis stanu 
faktycznego 
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zwierząt: Eyes on Animals i Animal Welfare Foundation. W szkoleniu uczestniczyło 
33 inspektorów. 

(dowód: akta kontroli str. 82-87) 
Odnośnie szkoleń inspektorów w zakresie podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do 
prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania szczegółowych zasad i warunków 
transportu zwierząt, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 
wyjaśnił: „Wszyscy pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, w trakcie kursów 
specjalistycznych dla służby kontroli transportu drogowego odbywają zajęcia 
w ramach bloku programowego dotyczącego transportu zwierząt (lp. 13 załącznika 
nr 2 do 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). Ponadto zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) inspektor podlega co najmniej raz w roku szkoleniu 
organizowanemu przez Głównego Inspektora w celu podniesienia poziomu wiedzy 
fachowej. Program szkolenia prowadzonego w 2010 r. obejmował dla 11 
inspektorów z tut. Inspektoratu również zagadnienia związane z transportem żywych 
zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 77-81, 88-93) 

3. 

Analiza danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Naruszeń wykazała, iż 
w okresie objętym kontrolą, w Inspektoracie przeprowadzono: 
- w 2014 r. – 165 kontroli transportu zwierząt,  
- w 2015 r. – 164 kontrole transportu zwierząt, 
- w 2016 r. (I połowa) – 92 kontrole transportu zwierząt, 
co stanowiło odpowiednio w każdym okresie: 105,8%, 104,4% oraz 69,7% 
wykonania planów kontroli w zakresie transportu zwierząt określonych w Ramowych 
Planach Kontroli. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli, których przedmiotem był m.in. transport 
zwierząt, w latach 2014, 2015 i 2016 (I półrocze) stwierdzonych zostało 
odpowiednio: 5, 14 i 25 naruszeń. Naruszenia dotyczyły m.in.: 
- nierejestrowania za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia 

rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości 
pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi, 

- niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który 
udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, 
zmiany danych, w wymaganym terminie, 

- wykonywanie przewozu na własne potrzeby bez wymaganego zaświadczenia, 
- wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez przewoźnika 

nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia, 
- skrócenie dziennego czasu odpoczynku, 
- wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania 

w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia. 
Skutkiem stwierdzonych w czasie kontroli naruszeń, było nałożenie w latach 2014, 
2015 i 2016 (I połowa) kar finansowych w kwotach odpowiednio: 19,8 tys., 25 tys. i 
14,5 tys. zł. 
Po kontrolach transportu zwierząt nie formułowano uwag i zaleceń. 
W okresie objętym kontrolą Inspektorat nie przeprowadzał kontroli 
u przedsiębiorców zajmujących się transportem zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 94-108) 
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4.   

Analiza zapisów w protokołach z 296 kontroli przeprowadzonych przez Inspektorat 
w okresie objętym kontrolą, wybranych losowo jako próby do badania wykazała, iż 
w 2014 r. kontrole pojazdów przewożących zwierzęta wykonywane były  
w przedziale czasowym od godz. 6.26 do godz. 20.49. W latach 2015 i 2016 (I 
półrocze) kontrole wykonywane były odpowiednio od godz. 6.21 do godz. 21.00 oraz 
od 7.26 do godz. 19.00. 
Według miesięcznych planów kontroli Inspektoratu, kontrole przeprowadzane były w 
dni robocze, od poniedziałku do piątku. Spośród 296 kontroli, w poszczególne dni 
tygodnia od poniedziałku do piątku przeprowadzonych zostało odpowiednio: 42; 52; 
71; 79 i 44 kontrole przewozu zwierząt. W soboty, w latach 2014 i 2015 
przeprowadzono 8 kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 109-119, 120) 
Na obszarze działania Inspektoratu było wydzielonych 45 punktów kontroli (PK), z 
czego 35 PK było umiejscowionych w ciągach dróg krajowych. Pozostałe PK 
położone były przy drogach wojewódzkich (6 punktów) oraz drogach powiatowych (3 
punkty). 
Pojazdy przewożące zwierzęta były kontrolowane głównie w PK położonych przy 
drogach krajowych: Nr 9; Nr 77; Nr 94. Kontrole prowadzone były również w m. 
Korczowa, w bezpośrednim sąsiedztwie lub na Przejściu Granicznym z Ukrainą. 

 (dowód: akta kontroli str. 109-119, 121) 
W sprawie przeprowadzenia przez Inspektorat typowanych kontroli pojazdów ze 
zwierzętami oraz wykorzystywania współpracy z Inspekcją Weterynaryjną (system 
TRACES, GPS) dla uniemożliwienia świadomego omijania kontroli ITD, Podkarpacki 
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wyjaśnił: „Wojewódzki Inspektorat 
Transportu Drogowego w Rzeszowie nie posiada dostępu do danych Inspekcji 
Weterynaryjnej zawartych w systemach TRACES, GPS, jak również o udostępnienie 
takich informacji nie występował. 
Informuję natomiast, iż prowadzenie typowanych kontroli transportu zwierząt jest 
niewykonalne z uwagi na brak zarówno prawnych jak i technicznych rozwiązań 
dotyczących monitorowania tego typu pojazdów. Co prawda przepisy rozp. 1/2005 
przewidują konieczność instalowania w niektórych pojazdach przewożących 
zwierzęta systemu GPS, jednakże nie ma jednolitego systemu obejmującego 
pojazdy z wszystkich krajów UE, którymi realizowany jest przewóz drogowy 
zwierząt. W praktyce ze wspomnianego systemu GPS można skorzystać wyłącznie 
po wykonaniu przewozu w celu weryfikacji np. dziennika podróży z faktycznym 
transportem zwierząt. Podobnie jest w systemie TRACES, w którym rejestrowane 
jest między innymi miejsce załadunku i rozładunku oraz deklarowane godziny 
wyjazdu i przejazdu. Natomiast w rzeczywistości godziny te mogą być rozbieżne w 
stosunku do planowanych, jak również wybór trasy przejazdu oraz jego organizacja 
(przerwy w czasie podróży, odpoczynki kierowcy) należy do przewoźnika lub jest od 
niego niezależna (nieprzewidziane sytuacje na drogowe, utrudnienia w ruchu, 
warunki atmosferyczne itp.). Inspektorzy w trakcie wykonywania czynności 
kontrolnych weryfikują powyższe dane również w oparciu o zapisy urządzenia 
rejestrującego czas pracy kierowcy jakim jest tachograf samochodowy. 
Mając na uwadze możliwość świadomego omijania kontroli przez przewoźników 
zajmujących się m.in. transportem zwierząt, planuje się tzw. kontrole dynamiczne 
uniemożliwiające omijanie punktów kontrolnych oraz wykorzystuje się 
nieoznakowane pojazdy służbowe do patrolowania dróg alternatywnych względem 
tych, przy których zlokalizowane są punkty kontrolne. Celem skuteczniejszego 
wykonywania czynności kontrolnych, Wydział Inspekcji w okresie od kwietnia do 
października wykorzystuje też patrole motocyklowe, przy pomocy których 
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wytypowane pojazdy (między innymi przewożące zwierzęta) są kierowane na 
wyznaczone punkty kontrolne i tam kontrolowane. 
Kontrole dynamiczne polegają na przypisaniu danemu zespołowi kontrolnemu 
określonego obszaru działania, np. teren miasta, ewentualnie określony odcinek 
drogi. W sytuacji tak zaplanowanych działań dla danego zespołu kontrolnego, 
decyzję w zakresie szczegółowej dyslokacji patrolu podejmuje kierownik zespołu 
kontrolnego. Kierownik zespołu kontrolnego odpowiedzialny jest między innymi za 
podejmowanie decyzji dotyczących zatrzymywania pojazdów i wykonywania 
czynności kontrolnych w lokalizacji określonej planem kontroli. 
Prowadzony w WITD w Rzeszowie sposób prowadzenia kontroli drogowych opisany 
powyżej, o ile całkowicie nie uniemożliwia, to co najmniej skutecznie utrudnia 
omijanie przez kierowców punktów kontroli z uwagi na częste zmiany miejsca 
kontroli w trakcie trwania służby, które dla kierowców oraz przewoźników są 
niemożliwe do przewidzenia”. 

(dowód: akta kontroli str. 122-124) 

5. 

Współdziałanie Inspekcji na szczeblu terenowym, w ramach Porozumienia z dnia 16 
października 2007 r. odbywa się m.in. między wojewódzkimi lekarzami weterynarii, 
a właściwymi miejscowo wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego 
i obejmuje w szczególności:  
1) przeprowadzanie wspólnych kontroli w uzgodnionym wcześniej miejscu, terminie 
i zakresie, 
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. 

 (dowód: akta kontroli str. 125-126) 

W dniu 26.10.2015 r. w siedzibie Inspektoratu, w szkoleniu o którym mowa w pkt. 2 
na zaproszenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego 
wzięli udział przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 82-87) 
W sprawach współpracy Inspektoratu z Inspekcją Weterynaryjną, Podkarpacki 
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wyjaśnił: „W latach 2014 – 2016 (I 
półrocze) WITD w Rzeszowie realizowało Porozumienie (…) zawarte pomiędzy 
Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego 
o współdziałaniu i współpracy pomiędzy ITD a Inspekcją Weterynaryjną 
w następujący sposób: 
- prowadzone były trzy wspólne kontrole z powiatowymi lekarzami weterynarii, 
- inspektorzy WITD w Rzeszowie prowadzili kontrole w Systemie CEN 
administrowanym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, co oznacza, 
że dane statystyczne dotyczące przeprowadzonych kontroli przekazywane są za 
jego pomocą do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Informacje 
przekazywane z Głównego Inspektoratu Weterynarii do Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego przesyłane do Wojewódzkich Inspektoratów Transportu 
Drogowego celem wykorzystywania podczas prowadzonych kontroli pojazdów 
przewożących zwierzęta. Ponadto Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
przekazuje informacje dotyczące stwierdzonych przez Inspekcję Weterynaryjną 
zagrożeniach. W ostatnich latach najczęściej poruszanym tematem przez służby 
weterynaryjne w pismach kierowanych do tut. Inspektoratu jest pogarszająca się 
sytuacja epizootyczna dotycząca afrykańskiego pomoru świń. Otrzymane informacje 
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są przekazywane pracownikom wykonującym czynności kontrolne drogą 
elektroniczną ponadto podczas codziennych odpraw. 
Ponadto w ramach prowadzonych czynności inspektorzy transportu drogowego 
w uzasadnionych przypadkach kontaktują się telefonicznie z właściwymi co do 
miejsca kontroli Powiatowymi Lekarzami Weterynarii oraz pisemnie z Powiatowymi 
Lekarzami Weterynarii właściwymi dla miejsca siedziby przedsiębiorcy”. 

(dowód: akta kontroli str. 77-81, 127-128) 

W dniu 23 listopada 2016 r. przeprowadzone zostały oględziny czynności 
kontrolnych wykonywanych przez funkcjonariuszy Inspektoratu w zakresie kontroli 
transportu zwierząt gospodarskich. Oględziny zostały przeprowadzone przy udziale 
Urzędowego Lekarza Weterynarii z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Dębicy. Miejscem oględzin był zatwierdzony punkt kontroli: Skup i Sprzedaż 
Zwierząt Rzeźnych i Hodowlanych Marian Madej,  Miejsce odpoczynku zwierząt 
w Starej Jastrząbce, powiat dębicki. 
W trakcie realizowanej przez Inspektorat kontroli, w miejscu odpoczynku zwierząt 
znajdowało się 800 sztuk trzody chlewnej, przewożonej na trasie Holandia – 
Mołdawia. Na placu postojowym znajdował się zestaw transportowy (pojazd 
silnikowy i naczepa samochodowa). 
Kontrolerzy Inspektoratu skontrolowali okazane do kontroli przez kierującego 
pojazdem, następujące dokumenty: 
- zezwolenie przewoźnika – numer 0150880105, ważne do dnia 10.02.2019 r. TYP II 
- licencje kierowców: 

p. A.T. – osoba sprawującą opiekę nad zwierzętami i odpowiedzialna za 
transport, posiadająca: „Licencja dla kierowców i osób odsługujących transport 
zwierząt zgodna z art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 
22 grudnia 2004 r.” - numer licencji 35/2469/2012, ważna bezterminowo, 
wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach w dniu 
25.10.2012 r.; 
p. K.B. – „Licencja dla kierowców i osób odsługujących transport zwierząt 
zgodna z art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 
grudnia 2004 r.” - numer licencji 28/2604/2011, ważna bezterminowo, wydana 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach w dniu 14.02.2011 r.; 

- dziennik podróży; 
- świadectw zatwierdzenia środków transportu drogowego wykorzystywanych do 
długotrwałego transportu: 

pojazdu silnikowego m-ki VOLVO, z datą ważności do 28.10.2020 r., 
przyczepy (naczepy) marki CUPPERS, z datą ważności do dnia 2.09.2017 r.; 

- świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym – numer 
referencyjny: INTRA.NL.2016.0109627. 
Funkcjonariusze ITD skontrolowali stan techniczny pojazdu silnikowego i naczepy 
oraz jego wyposażenie.  
W czasie oględzin wszystkie zwierzęta zostały wyładowane z samochodu 
i znajdowały się w budynku gospodarczym (chlewni), w kilkunastu kojcach 
(boksach), po kilkadziesiąt sztuk w każdym. Każda sztuka posiadała w uchu wpięty 
znak identyfikacyjny („kolczyk”). Według oświadczeń p. A.T. oraz lekarza 
weterynarii, w czasie transportu na trasie Holandia – Stara Jastrząbka nie padła 
żadna, transportowana sztuka. Zwierzęta nie posiadały widocznych śladów urazów, 
ran czy zasinień. 
Czas przewozu zwierząt nie przekroczył 24 godz. i wyniósł 20 godz.tj. od godz. 1100 
dnia 22.11.2016 r. do godz. 700 dnia 23.11.2016 r. 
Naczepa, na której były przewożone zwierzęta posiadała cztery poziomy. Z uwagi 
na wielkość zwierząt (prosięta o wadze ok. 25kg/sztuka) wszystkie cztery poziomy 
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były wykorzystane w transporcie. Na jeden poziom przypadało po 200 zwierząt. 
Powierzchnia podłogowa była antypoślizgowa.  
Naczepa posiadała na każdym poziomie urządzenia wentylacyjne, w tym 
zapewniające nadmuch ciepłego powietrza. Powierzchnie boczne, wewnętrzne 
naczepy były gładkie. Metalowe, ruchome zasuwy umożliwiające wietrzenie 
przestrzeni z przewożonymi zwierzętami - sprawne (sprawdzono ich opuszczanie 
się i podnoszenie). 
Pojazd był oznakowany w sposób wskazujący na przewóz żywych zwierząt. 
Inspektorzy ITD ustalili, iż w pojeździe były zainstalowane sprawne urządzenia 
i systemy: urządzenie do załadunku i rozładunku zwierząt, poidła zapewniające 
zwierzętom dostęp do wody pitnej, system kontroli temperatury z rejestratorem 
danych, system ostrzegania o minimalnej/maksymalnej wysokości temperatury 
powietrza w pomieszczeniu dla zwierząt (w naczepie), system nawigacji. 
Pojazd przewożący zwierzęta został oczyszczony i zdezynfekowany. Wyrzucona, 
zanieczyszczona ściółka znajdowała się w betonowym zbiorniku na terenie miejsca 
odpoczynku zwierząt. Na powierzchni ładunkowej była wysypana świeża ściółka 
(trociny) o grubości ok. 5 cm. 
Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony przez funkcjonariuszy Inspekcji 
Transportu Drogowego protokół kontroli nr WITD.DI.P.IX0355/334/16, podpisany 
przez kontrolujących i kontrolowanych. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych 
naruszeń przepisów i zasad transportu zwierząt. Nie nałożono na osoby 
odpowiedzialne za transport zwierząt kar w postaci mandatów karnych. 

(dowód: akta kontroli str. 129-137, 138-139) 

 

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

 

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

 

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

6. 

Procedura przyjmowania i rozpatrywania w Inspektoracie skarg i wniosków 
określona była w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2/2013 Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie 
procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkim 
Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie. 
W okresie objętym kontrolą, do Inspektoratu nie wpłynęły petycje, skargi i wnioski 
przedmiotem których byłyby sprawy z zakresu dobrostanu zwierząt w transporcie. 

(dowód: akta kontroli str. 140) 

7. 

W 2015 roku, Inspektorat nawiązał współpracę z organizacjami Eyes on Animals 
i Animal Welfare Fundation. Organizacje te zajmują się przeprowadzaniem inspekcji 
transportów drogowych zwierząt gospodarskich.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W ramach współpracy, przedstawiciele wyżej wymienionych organizacji 
przeprowadzili w Inspektoracie szkolenie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 77-81, 82-87) 
 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż Inspektorat był właściwie przygotowany do 
załatwiania spraw związanych z wpływającymi sygnałami o nieprawidłowościach w 
zakresie dobrostanu zwierząt w transporcie. W okresie objętym kontrolą do 
Inspektoratu nie wpłynęły żadne skargi, wnioski i petycje dotyczące warunków 
transportu zwierząt gospodarskich. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
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. 

 

Trzebownisko, dnia …….. grudnia 2016 r.  

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Paweł Adamski 

Doradca prawny 

 

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

 

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

podpis podpis 

  

 

 
 

 

 

                                                      
2 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 i z 2016, poz. 677 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


