
 
 

 
 

 
 
LWA – 410.022.02.2016 

P/16/043 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE    
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 Warszawie 

Kontroler Jerzy Tchórzewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/99/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu1, ul. Limanowskiego 29A, 
26-610 Radom. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Chojnacki2, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego3. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 3-6, 232) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości4, 
działalność MWITD w latach 2014-2016 (I poł.) w zakresie sprawowania nadzoru 
nad przestrzeganiem przez przewoźników zwierząt przepisów o ochronie zwierząt 
gospodarskich.   

W latach 2014-2015 WITD przeprowadził odpowiednio 323 i 345 kontroli drogowych 
dotyczących transportu zwierząt, przekraczając o 59,1% i 69,6% liczbę kontroli 
planowanych do realizacji w tym zakresie. Planując i realizując kontrole MWITD 
uwzględniał otrzymywane informacje (pisma)  o nieprawidłowościach przy 
transporcie zwierząt. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości inspektorzy 
z WITD nakładali kary i grzywny na przewoźników, kierowców i inne osoby 
odpowiedzialne za transport zwierząt. 

Stwierdzona przez NIK nieprawidłowość dotyczyła braku współpracy MWITD 
z terenowymi organami Inspekcji Weterynaryjnej przy realizacji przedmiotowych 
zadań na zasadach określonych w porozumieniu z dnia 16 października 2007 r.5 
o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej6 i Inspekcji Transportu Drogowego7, 
zawartym pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem 
Transportu Drogowego, określającym zasady i formy współpracy tych Inspekcji przy 
realizacji zadań dotyczących sprawowania nadzoru nad dobrostanem zwierząt 
w czasie transportu.  

                                                      
1 Dalej także: WITD lub Inspektorat. 
2 Od 1 lipca 2016 r. W okresie od 6 lutego 2012 do 30 czerwca 2016 r.  funkcję tę sprawował Jerzy Kacak. 
3 Dalej także MWITD. 
4 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. 

5 Dalej także: porozumienie o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego. 
6 Dalej także: IW. 
7 Dalej także: ITD. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie  
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1.  Uwzględnianie w planach kontroli WITD kontroli dotyczących zasad 
i warunków transportu zwierząt 

Liczba kontroli planowanych do przeprowadzenia przez WITD w poszczególnych 
latach badanego okresu określana była co roku przez Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego w „Ramowym Planie Kontroli Inspekcji Transportu 
Drogowego w roku …”. Wyciąg z tego Planu dotyczący województwa 
mazowieckiego stanowił załącznik do opracowywanego co roku w WITD dokumentu 
pn. „Kierunki Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego 
w Radomiu w roku…”8.   
Zgodnie z ww. dokumentami liczba planowanych do przeprowadzenia przez WITD 
kontroli dotyczących transportu zwierząt w poszczególnych latach badanego okresu 
kształtować się miała następująco: w 2014 r. – 203, w 2015 r. – 204, w 2016 r. – 
178, co stanowiło 1% liczby kontroli ogółem zaplanowanych dla WITD 
do przeprowadzenia w danym roku.  
W ww. dokumentach nie określano liczby planowanych kontroli 
w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem zwierząt. Podawano ogólną 
liczbę kontroli w przedsiębiorstwach (protokołów) planowanych do przeprowadzenia 
w danym roku. 

     (dowód: akta kontroli tom I str. 106, 116, 129, 137-138, 226-230; 
tom III str. 133-170) 

I Zastępca MWITD wyjaśnił, że w opracowanych przez WITD planach kontroli 
dotyczących przedsiębiorstw uwzględniane były podmioty wykonujące przewóz 
drogowy wymienione w wykazach przedsiębiorstw o wysokim współczynniku 
ryzyka9, przekazywanych co roku do WITD przez Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego (Biuro Nadzoru Inspekcyjnego). W planach tych uwzględniano również 
inne przedsiębiorstwa, które typowano do kontroli m.in. w oparciu o informacje 
otrzymane od obywateli i innych podmiotów oraz dane pozyskane ze sprawozdań 
rocznych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.  

         (dowód: akta kontroli tom II str. 372) 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w przesłanych do WITD na kolejne lata 
wykazach przedsiębiorstw o wysokim współczynniku ryzyka, o których mowa wyżej, 
uwzględnił następujące liczby tego rodzaju podmiotów: w 2014 r. – 35, w 2015 r. – 
35, w 2016 r. – 62.  

         (dowód: akta kontroli tom II str. 377-379, 381-383, 385-389) 

1.2. Realizacja planów kontroli dotyczących transportu zwierząt 

Według raportów dotyczących kontroli drogowych przeprowadzonych przez WITD 
wygenerowanych z programu SUPPORT liczba przeprowadzonych przez 
tę jednostkę kontroli dotyczących transportu zwierząt w poszczególnych latach 
badanego okresu kształtowała się następująco:  

                                                      
8 Zatwierdzanemu przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 
9 W zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 

kierowców. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 2014 r. - 323 (co stanowiło 159,1% liczby takich kontroli planowanych 
do przeprowadzenia w tym roku);  

 2015 r. - 346 (169,6% kontroli planowanych);  

 2016 r. (I poł.) - 190 (106,7%  kontroli planowanych do realizacji w 2016 r.).  
(dowód: akta kontroli tom I str. 201, 209, 217) 

Zgodnie z danymi ujętymi w ww. raportach, w wyniku kontroli drogowych 
przeprowadzonych w badanym okresie, inspektorzy z WITD stwierdzili 
występowanie trzech niżej wymienionych rodzajów naruszeń odnoszących się 
bezpośrednio do przewozu zwierząt, wskazanych w załącznikach nr 1-3 do ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym10: 

 wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt z naruszeniem zasad 
dotyczących czasów podróży i postoju11 (jeden przypadek, stwierdzony 
w 2014 r.);  

 dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt osoby 
(obsługującej lub opiekuna zwierząt) nieposiadającej kwalifikacji do transportu 
zwierząt potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii12 (dwa 
przypadki, stwierdzone w 2014 r.);  

 wykonywanie przewozu żywych zwierząt przez przewoźnika nieposiadającego 
odpowiedniego zezwolenia13 (jeden przypadek, stwierdzony w 2014 r.).  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 200-223) 

Ogólna liczba stwierdzonych nieprawidłowości (dotyczących m.in. stanu 
technicznego pojazdów, warunków przewozu, dokumentacji), podczas kontroli 
drogowych dotyczących transportu zwierząt w poszczególnych latach badanego 
okresu kształtowała się następująco: w 2014 r. – 57, w 2015 r. – 65, w I półroczu 
2016 r. – 30. W związku z ww. nieprawidłowościami MWITD wymierzył 
przewoźnikom kary na kwotę ogółem ok. 106,9 tys. zł oraz ukarał kierowców i inne 
osoby odpowiedzialne za przewóz zwierząt grzywnami na kwotę ogółem 81,4 tys. zł.    

(dowód: akta kontroli tom II str. 369; tom III str. 7-25) 

W wyniku badania dokumentacji z 35 kontroli drogowych dotyczących transportu 
zwierząt przeprowadzonych przez inspektorów WITD w pięciu wybranych 
miesiącach (tj. w lutym i wrześniu 2014 r., wrześniu i grudniu 2015 r. oraz w czerwcu 
2016 r.) stwierdzono m.in., że w 13 przypadkach w wyniku kontroli nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości. Nieprawidłowości ustalone w przypadku pozostałych 
22 kontroli dotyczyły m.in.: 
 nieprzedstawienia przez kierowcę do kontroli wymaganych dokumentów14 

(naruszenie wskazane w załączniku nr 1 do utd, lp. 1) - co stwierdzono 
w czterech kontrolach; 

 nieokazania przez kierowcę dokumentu potwierdzającego ukończenie 
wymaganego szkolenia w związku z wykonywaniem przewozu drogowego 
(naruszenie wskazane w załączniku nr 1 do utd, lp. 2) - co stwierdzono w jednej 
kontroli; 

 dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt osoby 
obsługującej lub opiekuna zwierząt nieposiadającej kwalifikacji do transportu 
zwierząt potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii (naruszenie 
wskazane w załączniku nr 2 do utd, lp. 4) - co stwierdzono w jednej kontroli; 

                                                      
10 Dz.U. z 2016 r. poz. 1907, ze zm., dalej także: „ustawa o transporcie drogowym” lub „utd”. 
11 Naruszenie wskazane w poz. 3 załącznika nr 1 do utd. 
12 Naruszenie wskazane w załączniku nr 2 do utd, lp. 4. 
13 Naruszenie wskazane w załączniku nr 3 do utd, lit. 8.1. 
14Tj. wypisu ważnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub innego wymagane dokumentu, 

o którym mowa w art. 87 ustawy o transporcie drogowym (np. zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez 
przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy). 
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 naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych 
przerwach i odpoczynku (naruszenia wskazane w załączniku nr 3 do utd, 
lp. 515) - co stwierdzono w trzech kontrolach; 

 naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących lub cyfrowych 
urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju 
(naruszenia wskazane w załączniku nr 3 do utd, lp. 616) - co stwierdzono 
w dziewięciu kontrolach; 

 wykonywania przewozu drogowego zwierząt przez przewoźnika 
nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia (naruszenie wskazane 
w załączniku nr 3 do utd, lp. 8.1) - co stwierdzono w jednej kontroli.   

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku 10 z ww. kontroli MWITD 
wydał decyzje o nałożeniu kar na podmioty wykonujące przewóz drogowy na kwotę 
ogółem 19,8 tys. zł. Ponadto w wyniku 17 kontroli kierowcom lub innym osobom 
odpowiedzialnym za stwierdzone nieprawidłowości wymierzono grzywny w kwocie 
ogółem 9,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 247-249; tom II str. 173-363, 454-494) 

W badanym okresie WITD skontrolował jednego przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w zakresie przewozu żywych zwierząt. Kontrolę tę podjęto w związku 
z otrzymanymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w działalności 
przewozowej tego podmiotu (o czym jest mowa w pkt 2.1. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego). Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów określonych 
w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym oraz prawidłowość wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie uprawnień do wykonywania przewozów 
drogowych oraz regulacji dotyczących czasu pracy kierowców.   

Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku tej kontroli dotyczyły m.in. skrócenia 
dziennego odpoczynku kierowców, nieuzasadnionego użycia kilku wykresówek 
w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu, okazania podczas kontroli 
wykresówek, które nie zawierały wszystkich danych o okresach aktywności 
kierowców. W związku z ww. nieprawidłowościami MWITD wymierzył przedsiębiorcy 
karę pieniężną w łącznej wysokości 2,1 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 242, 244, 489-519; tom II str. 120, 368, 373; 
tom III str. 48-68) 

1.3. Kwalifikacje inspektorów WITD przeprowadzających kontrole transportu 
zwierząt 

Przeprowadzanie kontroli dotyczących transportu drogowego oraz przedsiębiorstw 
zajmujących się wykonywaniem transportu drogowego lub niezarobkowego 
przewozu drogowego należało do zadań Wydziału Inspekcji, w skład którego 
wchodziły Oddziały w Ciechanowie, Garwolinie, Ostrołęce, Płocku, Pruszkowie, 
Siedlcach, Warszawie oraz Oddział ds. Kontroli Działalności Gospodarczej 
z siedzibą w Warszawie.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 8-38)  

Zatrudnienie w ww. Wydziale inspektorów zajmujących się przeprowadzaniem 
kontroli kształtowało się w latach 2013-2015 następująco (wg stanu na koniec 
danego roku lub okresu): w 2013 r. – 47 osób, w 2014 r. - 48 osób, w 2015 r. - 50 
osób, w I poł. 2016 r. – 50 osób.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 82)  

MWITD wyjaśnił, że WITD w swojej strukturze nie posiada wyodrębnionego zespołu 
do przeprowadzania kontroli transportu zwierząt, ponieważ każdy inspektor musi 
                                                      
15 Dotyczyło to naruszeń, o których mowa w lp.: 5.1.2.; 5.2.1.; 5.3.1.; 5.3.2. 
16 Dotyczyło to naruszeń, o których mowa w lp.: 6.1.4; 6.2.1.; 6.3.1.; 6.3.11.; 6.3.12. 
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posiadać umiejętność dokonywania kontroli każdej regulacji ujętej w ustawie 
o transporcie drogowym. Z praktyki i obserwacji wynika, że wyodrębnienie zespołów 
specjalistycznych (z wyłączeniem kontroli w siedzibie przedsiębiorcy) kontrolujących 
jedynie jedną wskazaną regulację nie znajduje uzasadnienia praktycznego. Kontrole 
przewozu zwierząt nie były planowane indywidualnie dla inspektorów. Wiedzą oni, 
że kontrola przewozu zwierząt stanowić ma 1% wszystkich przeprowadzanych 
kontroli i sami planują pracę tak by wykonać to założenie. Kontrola transportu 
zwierząt odbywa się w ramach codziennych kontroli prowadzonych przez 
inspektorów na punktach kontrolnych będących w użytkowaniu WITD. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 53-56)  

Pracownicy Wydziału Inspekcji zajmujący się przeprowadzaniem kontroli ukończyli 
sześciomiesięczny kurs specjalistyczny dla kandydatów na stanowisko inspektora 
Inspekcji Transportu Drogowego, zakończony egzaminem państwowym. 
Uczestniczyli również w szkoleniach organizowanych co roku przez Głównego 
Inspektora Transportu Drogowego, o których mowa w art. 76 ust. 3 ustawy 
o transporcie drogowym. W 2014 r. w szkoleniu takim wzięło udział 41 z 47 
inspektorów zatrudnionych w tym roku w Wydziale Inspekcji (tj. 87,2%), w 2015 r. - 
45 z 50 (tj. 90,0%), a w 2016 r. (do dnia zakończenia kontroli) - 47 z 50 (tj. 94,0%). 
Przyczynami niewzięcia udziału w tych szkoleniach przez część inspektorów były: 
ukończenie przez nich w danym roku kursu specjalistycznego dla kandydatów 
na stanowisko inspektora ITD bądź długotrwała usprawiedliwiona nieobecność 
w pracy (z uwagi na przebywanie na urlopach: bezpłatnych, macierzyńskich, 
rodzicielskich lub na zwolnieniu lekarskim).  

W badanym okresie pracownicy Wydziału Inspekcji brali ponadto udział w 24 innych 
szkoleniach specjalistycznych, których przedmiotem były różne zagadnienia 
związane z zakresem zadań przez nich realizowanych17. Zagadnienia związane 
z transportem zwierząt były przedmiotem tylko jednego z tych szkoleń, pn. „Council 
Regulation (EC) 1/2005 on the protection of animals during transport and related 
operations”, zorganizowanego w dniu 29 lutego 2016 r.18, w którym udział wzięło 
41 inspektorów.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 60-82,184-199, 227, 288-292; tom II str. 121-
172; tom III str. 171-182)  

1.4. Organizacja przeprowadzania kontroli dotyczących transportu zwierząt 
gospodarskich 

Zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 4 i 6 Regulaminu pracy WITD19, dla 
pracowników Inspektoratu zatrudnionych na stanowiskach inspektorów obowiązywał 
równoważny system czasu pracy obejmujący pracę od ośmiu do dwunastu godzin 
za dobę pomiędzy godziną 600 a 2200 od poniedziałku do piątku przez pięć dni 
w tygodniu, średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
W przypadkach uzasadnionych potrzebami Inspekcji pracownicy na polecenie 
przełożonego wykonywać mogli prace w godzinach nadliczbowych, w tym także 
w wyjątkowych przypadkach w nocy oraz w niedziele i święta.  
Zgodnie z § 11, ust. 4a ww. zarządzenia, dla pracownika zatrudnionego 
na stanowisku inspektorskim wykonującego kontrole drogowe pojazdów, ze względu 
na charakter wykonywanej pracy, tj. konieczność zapewnienia ciągłości działań 
kontrolnych, podniesienia ich waloru prewencyjnego i rzetelnego wykonywania 

                                                      
17Takie m.in. jak: zasady nakładania mandatów karnych, ważenie pojazdów, zagadnienia antykorupcyjne w pracy inspektorów, 

przedsiębiorstwa jako adresat decyzji administracyjnej, najważniejsze zagadnienia kontroli wagowej, postepowanie 
wykroczeniowe, kontrola transportu drogowego, czas pracy kierowców. 

18 Przez organizacje pozarządowe. 
19 Stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2015 MWITD z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia 

nr 14/2007 z 7 sierpnia 2007 r. oraz wprowadzenia jednolitego Regulaminu Pracy WITD w Radomiu.  
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działań Inspekcji, bezpośredni przełożony może ustalić równoważny system czasu 
pracy obejmujący pracę od ośmiu do dwunastu godzin na dobę, pomiędzy godziną 
600 jednego dnia a godziną 600 dnia następnego, od poniedziałku do piątku przez 
pięć dni w tygodniu, średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie 
rozliczeniowym.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 388-391; tom II str. 366-367, 369-371)   

Podział zadań dotyczących przeprowadzania kontroli określany był 
w „Harmonogramach pracy inspektorów” opracowywanych na okres 15 dni, 
na zasadach (dotyczących opracowywania planu kontroli) określonych w § 6 
zarządzenia Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr 28/2014 z dnia 
17 września 2014 r. w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz 
dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji 
Transportu Drogowego20. Podawano w nich m.in. daty planowanych kontroli, 
godziny i miejsca ich przeprowadzania, inspektorów wyznaczonych 
do przeprowadzania kontroli w danym dniu i miejscu oraz zakres kontroli 
(tj. w szczególności rodzaje przewozów, które miały być poddane kontrolom 
w danym przypadku). 
Analiza Harmonogramów pracy inspektorów ustalonych dla pięciu miesięcy (luty 
i wrzesień 2014 r., wrzesień i grudzień 2015 r. oraz czerwiec 2016 r.) wykazała 
m.in., że w niewielkim zakresie zaplanowano w nich przeprowadzanie kontroli 
podczas pracy w godzinach od 1600 do 2200 (ok. 7,8% ogółu kontroli), w godzinach 
nocnych21 (ok. 0,6%) lub soboty i niedziele (ok. 0,8%).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 403-488; tom III str. 381-383) 

MWITD w wyjaśnieniach w tej sprawie podał m.in., że w WITD praca wykonywana 
była co do zasady w systemie jednozmianowym, gdyż do pracowników ITD 
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym inspektorów, stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej22 oraz rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy 
pracowników urzędów administracji rządowej23. Zgodnie z odpowiedzią Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
udzieloną  w dniu 17 maja 2012 r. Marszałkowi Senatu RP przyjęcie w ITD 
zmianowego systemu pracy, jest niemożliwe w świetle obowiązujących przepisów. 
W związku z tym inspektorzy pracowali na drugą zmianę jak i w godzinach nocnych 
lub w dniach wolnych od pracy w sytuacjach nadzwyczajnych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 366-367, 369-371)   

Kontrole drogowe przeprowadzane były głównie w tzw. stałych punktach kontroli 
WITD, których według stanu na 9 listopada 2016 r. było 63. Ewidencja punktów 
kontrolnych prowadzona była przez tę jednostkę na zasadach określonych w § 7 
ww. zarządzenia GITD nr 28/2014.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 49-52; tom III str. 382-383)   

MWITD oraz I Zastępca MWITD w wyjaśnieniach dotyczących organizacji 
przeprowadzania kontroli drogowych dotyczących transportu zwierząt wskazali 
m.in., że biorąc pod uwagę doświadczenie z poprzednich lat działalności Inspekcji 
od 2002 r. wykonanie kontroli dotyczących przewozu zwierząt nie stanowiło 
problemu i odbywało się bez konieczności typowania miejsc kontroli. Żaden 
z punktów kontrolnych nie jest przeznaczony tylko i wyłącznie do kontroli przewozu 
zwierząt, który to przewóz odbywa się w sposób losowy i trudne do przewidzenia 

                                                      
20 Dalej także: zarządzenie GITD nr 28/2014.  
21 Tj. w godzinach od 2200 do 600.  
22 Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, ze zm.  
23 Dz. U. Nr 76, poz. 505, ze zm.  
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są trasy, po których będą poruszać się takie pojazdy. Poza wyznaczonymi punktami 
kontrolnymi kontrole odbywały się w ramach patroli dynamicznych lub w przypadku 
koniczności podjęcia interwencji w określonych przypadkach.  
(dowód: akta kontroli tom I str. 53, 56, 83, 85-86, 224, 226; tom II str. 367, 371-372) 

WITD przy przeprowadzaniu kontroli drogowych dotyczących transportu zwierząt nie 
korzystał z informacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz informatycznych baz danych 
prowadzonych przez tę Inspekcję, w tym z informacji zawartych w systemie 
TRACES24.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 2, 4) 

MWITD w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazał, że przeprowadzanie kontroli 
pojazdów o wadze powyżej 3,5 tony (w tym służących do przewozu zwierząt) poza 
punktami kontrolnymi stwarza zbyt duże niebezpieczeństwo dla inspektorów, 
kontrolowanego kierowcy oraz pojazdu. Wykorzystanie systemu TRACES w celu 
kontroli poza punktami kontrolnymi mogłoby być możliwe jednie w przypadku 
kontroli przeprowadzanej w niedalekiej odległości od punktów kontrolnych w celu 
sprowadzenia zatrzymanego pojazdu na taki punkt. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 242-243) 

W wyniku oględzin czynności kontrolnych przeprowadzonych przez inspektorów 
WITD w dniu 2 grudnia 2016 r. w punkcie kontroli zlokalizowanym w miejscowości 
Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki (przy drodze krajowej nr 50) stwierdzono m.in., 
że spośród sześciu zatrzymanych w trakcie oględzin pojazdów przez inspektorów 
z WITD dwa przewoziły żywe zwierzęta (jeden bydło, a drugi trzodę chlewną). 
W ramach przeprowadzonych kontroli pojazdów przewożących zwierzęta 
inspektorzy sprawdzili: 
- posiadanie przez kierowców wymaganej dokumentacji (dotyczącej 

przewoźnika, kierowcy, pojazdu i przewożonego ładunku),  
- stan techniczny i wyposażenie pojazdów, czas pracy kierowców; 
- zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków do transportu oraz dobrostan 

przewożonych zwierząt (w obu tych przypadkach bezpośrednią obserwacją 
objęli wyłącznice warunki przewozu oraz stan fizyczny zwierząt przewożonych 
na dolnych pokładach naczep, natomiast ocenę stanu zwierząt przewożonych 
na górnych pokładach naczep ograniczyli wyłącznie do nasłuchu ich 
zachowania).   

W wyniku przeprowadzonych kontroli dotyczących ww. transportów zwierząt 
inspektorzy z WITD nie stwierdzili występowania nieprawidłowości.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 296-372, 520-529)  

1.5. Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną przy realizacji zadań dotyczących 
przeprowadzania kontroli transportu zwierząt  

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 października 2007 r. o współdziałaniu Inspekcji 
Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego, ww. Inspekcje w ramach swoich 
przewidzianych prawem kompetencji organizować i przeprowadzać miały wspólne 
przedsięwzięcia służące przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu naruszeń prawa, 
a w szczególności organizować miały wspólne kontrole oraz podejmować miały inne 
czynności mające na celu sprawowanie nadzoru w zakresie zasad i warunków 
transportu, a w szczególności nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 
zwierząt. Współpraca ta obejmować miała w szczególności:  

                                                      
24 Informatyczny systemem kontroli i powiadamiania, o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia 

zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 
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 przeprowadzanie wspólnych kontroli w uzgodnionym wcześniej miejscu, 
terminie i zakresie, zgodnie z planem kontroli, jak również kontroli 
wyrywkowych;  

 wzajemne przekazywanie informacji, raportów oraz wniosków wynikających 
z analizy problemów w zakresie zagadnień, których dotyczy porozumienie, 
istotnych dla wykonywania zadań; 

 wymianę informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zwierzętom w transporcie drogowym; 

 w zależności od potrzeb, organizowanie spotkań szkoleniowo-organizacyjnych 
oraz korzystanie z informacji zawartych w zbiorach dokumentów oraz 
informatycznych baz danych, które są konieczne do wykonywania własnych 
zadań i uprawnień (w zakresie i formie uzgodnionej uprzednio pomiędzy 
Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem Transportu 
Drogowego).  

Na szczeblu terenowym współdziałanie realizowane miało być pomiędzy 
wojewódzkimi, powiatowymi i granicznymi lekarzami weterynarii, a właściwymi 
miejscowo wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 87-94)   

Inspektorzy WITD nie przeprowadzali badanym okresie (tj. w latach 2014-2016 
I poł.) planowych kontroli dotyczących transportu zwierząt wspólnie z wojewódzkim 
lub powiatowymi inspektorami weterynarii z terenu województwa mazowieckiego. 
MWITD nie zawierał porozumień z tymi organami dotyczących przeprowadzania 
tego rodzaju kontroli w ww. okresie. 

   (dowód: akta kontroli tom I str. 373; tom II str. 367, 372; tom III str. 35, 190, 364)   

Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego z Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego poinformował kontrolera NIK, że z danych zebranych przez 
tę jednostkę w 2016 r. z wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego wynika, 
że tylko nieliczne inspektoraty nie prowadziły wspólnych planowych działań 
kontrolnych z Inspekcją Weterynaryjną. WITD w Radomiu prowadził w tym zakresie 
jedynie działania o charakterze prewencyjno-kontrolnym poprzez zabezpieczanie 
dróg wjazdowych i wyjazdowych do targowiska w Skaryszewie.  
Z danych załączonych do ww. informacji wynika, że WITD był jednym z czterech 
wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego, które w latach 2014-2016 
(I poł.) nie przeprowadziły ani jednej wspólnej kontroli z Inspekcją Weterynaryjną.  

   (dowód: akta kontroli tom III str. 35, 190, 364)   

Naczelnik Wydziału Inspekcji WITD w wyjaśnieniach dotyczących zakresu 
współpracy WITD z Inspekcją Weterynaryjną na szczeblu terenowym przy 
przeprowadzaniu kontroli w latach 2014-2016 podała m.in., że jako jedyny przykład 
współdziałania przy przeprowadzaniu kontroli może wskazać targi końskie 
w Skaryszewie. Nie jest wykluczone, że miejscowo w różnego rodzaju wspólnych 
kontrolach brali udział inspektorzy z oddziałów terenowych Wydziału Inspekcji, ale 
nie były to kontrole w sposób specjalny dodatkowo rejestrowane. Podczas kontroli 
drogowej w przypadku wymagającym udziału lekarza weterynarii inspektorzy 
kontaktowali się z nim bezpośrednio. Sytuacje takie nie były częste. Zdarzało się, 
że w tego rodzaju sytuacjach powiatowy lekarz weterynarii kierował transport 
na rozładunek. Taka sytuacja też była bardzo rzadka. 
Odnosząc się do pytania o współpracę z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie 
wymiany dokumentów i informacji dotyczących transportu zwierząt, Naczelnik 
Wydziału Inspekcji wskazała, że jedyną znaną jej formą współpracy w tym zakresie 
były przekazywane co roku informacje (w formie tabelarycznej) dotyczące 
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przeprowadzonych przez WITD kontroli środków transportu przeznaczonych 
do przewozu zwierząt. 

  (dowód: akta kontroli tom I str. 235-236)   

Wskazane w ww. wyjaśnieniach informacje roczne z przeprowadzonych kontroli 
dotyczących transportu zwierząt przekazywane były przez WITD do Głównego 
Inspektoratu Transportu Drogowego na potrzeby realizacji postanowień § 3 ust. 1 
pkt 4 porozumienia o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu 
Drogowego, zgodnie z którymi przedmiotowe współdziałanie obejmować miało m.in. 
przekazywanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji rocznej z własnych 
kontroli środków transportu przeznaczonych do przewozu zwierząt oraz 
ze stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie. 

  (dowód: akta kontroli tom I str. 87-88, 250-276)   

I Zastępca MWITD w wyjaśnieniach w ww. sprawie podał m.in., że współpraca 
z Inspekcją Weterynaryjną polega na powiadamianiu właściwego powiatowego 
lekarza weterynarii o uwagach co do kontrolowanego transportu. Powiatowy lekarz 
weterynarii udziela niezbędnej pomocy inspektorom, aby zapewnić właściwy 
dobrostan przewożonych zwierząt. Przykładem współpracy mogą być targi końskie 
w Skaryszewie, jednakże inspektorzy przeprowadzali kontrole samodzielnie i nie 
zgłaszali potrzeby pomocy ze strony lekarzy weterynarii. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 367, 372) 

W działalności WIW w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

MWITD w niewielkim zakresie w latach 2014-2016 (I poł.) współpracował 
z organami Inspekcji Weterynaryjnej z terenu województwa mazowieckiego 
w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 
zwierząt podczas transportu zwierząt gospodarskich. W szczególności inspektorzy 
z WITD nie przeprowadzali w tym okresie z terenowymi organami Inspekcji 
Weterynaryjnej planowych kontroli w tym zakresie. Nie była również prowadzona 
w tym okresie w sposób systematyczny współpraca pomiędzy MWITD 
a Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w zakresie wzajemnego 
przekazywania informacji, raportów oraz wniosków wynikających z analizy 
problemów i doświadczeń dotyczących przeciwdziałania i zwalczania naruszeń 
prawa oraz współpracy w zakresie sprawowania nadzoru nad transportem zwierząt. 
Powyższe wskazuje, że w ww. okresie porozumienie o współdziałaniu Inspekcji 
Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego z 2007 r., określające zasady 
współpracy pomiędzy ww. Inspekcjami, m.in. na szczeblu terenowym, nie było 
w praktyce realizowane na terenie województwa mazowieckiego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 87-94, 235-236, 373; tom II str. 367, 372; 
tom III str. 35, 190, 364)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność WITD w powyższym zakresie. 

2. Działania organów Inspekcji Transportu Drogowego 
podejmowane w związku z sygnałami o nieprawidłowościach 

2.1. W badanym okresie do WITD wpłynęły dwa pisma z prośbą o przeprowadzenie 
kontroli dotyczących transportu zwierząt.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 231) 

a) W dniu 9 października 2014 r. wpłynęło do WITD pismo Zastępcy 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii z 3 października 2014 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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przekazujące wniosek osoby fizycznej dotyczący m.in. przeprowadzenia kontroli 
w firmie zajmującej się przewozem zwierząt mającej siedzibę w Warszawie, 
w związku z podejrzeniem wystawienia przez inny podmiot, który dostarczył 
zwierzęta (warchlaki) do prowadzonego przez tę osobę gospodarstwa, 
nieprawdziwej dokumentacji dotyczącej ich zakupu oraz przewozu przy 
wykorzystaniu środka transportu należącego do powyższej firmy. 
W odpowiedzi z 22 października 2014 r. (przesłanej do wiadomości autorowi 
wniosku) MWITD poinformował Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego, że otrzymana informacja, zostanie wykorzystana przy 
planowanych kontrolach firm oraz że kontrola w tym przedsiębiorstwie została 
zaplanowana na IV kwartał 2014 r. 
Kontrolę u przedsiębiorcy wskazanego w ww. wniosku, inspektorzy z WITD 
przeprowadzili w okresie od 16 grudnia 2014 r. do 26 stycznia 2015 r. Jej wyniki 
omówione zostały w punkcie 1.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli tom I str.231, 489-519; tom III str. 47-68) 

b) W dniu 17 lutego 2015 r. wpłynęło do WITD pismo osoby fizycznej z 16 lutego 
2015 r. w sprawie podjęcia przez tę jednostkę kontroli pojazdów przewożących 
zwierzęta hodowlane w dniach 23-24 lutego 2015 r. w okolicach miejscowości 
Skaryszew. W uzasadnieniu wskazano, że pojazdy te nie przestrzegają 
obowiązujących w Polsce przepisów o transporcie drogowym, co stanowi 
zagrożenie bezpieczeństwa na drogach. 
W reakcji na powyższe pismo inspektorzy WITD przeprowadzili 23 lutego 2015 r. 
w Skaryszewie kontrole drogowe dotyczące transportu żywych zwierząt, których 
wyniki nie wykazały występowania naruszeń. O przeprowadzeniu tych kontroli 
poinformowano wnioskodawcę pismem z 2 marca 2015 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 231; tom III str. 43-46, 72-95) 

2.2. I Zastępca MWITD w wyjaśnieniach dotyczących współpracy WITD 
z organizacjami społecznymi w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie zwierząt wskazał, że z inicjatywy WITD przeprowadzone 
zostało w 2016 r. przez Fundację szkolenie (dla inspektorów z WITD) w zakresie 
ochrony i dobrostanu zwierząt podczas transportu drogowego, na które zostali 
zaproszeni lekarze weterynarii z województwa mazowieckiego.  

 (dowód:  akta kontroli tom II str. 1, 3-4)  

W działalności WITD w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

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

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli25, wnosi o nawiązanie współpracy z terenowymi 
organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie realizacji zadań dotyczących 
transportu zwierząt gospodarskich na zasadach określonych w porozumieniu z dnia 
16 października 2007 r. o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji 
Transportu Drogowego.  

                                                      
25 Dz.U. z 2015 r. poz.1096 ze zm.  
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK MWITD 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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

Warszawa,    12    stycznia 2017 r.  

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Jerzy Tchórzewski 
główny specjalista kontroli państwowej 
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