
Nadzór nad transportem i ubojem 
zwierząt gospodarskich  

Najwyższa Izba Kontroli 
Warszawa,  lipiec 2017 r. 

Miejsce na zdjęcie z okładki Informacji 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 

 
 

 temat został zaproponowany na posiedzeniu Rady do Spraw 
Ochrony Zwierząt przy Prezesie Najwyższej Izby Kontroli 

 wyniki programu „Zero tolerancji” realizowanego przez 
Inspekcję Weterynaryjną wskazujące na naruszenia dobrostanu 
zwierząt oraz nieprawidłowości w transporcie i uboju 

 informacje przekazane przez organizacje społeczne zajmujące 
się prawami zwierząt oraz doniesienia medialne o przypadkach 
niewłaściwego traktowania zwierząt gospodarskich  
w transporcie i uboju 

 regulacje prawne w zakresie uboju  
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Czy podczas transportu i uboju przestrzegane były przepisy  
o ochronie zwierząt? 
 Czy Inspekcja Weterynaryjna prawidłowo nadzorowała 

przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich  
w transporcie i uboju? 

 Czy Inspekcja Transportu Drogowego prawidłowo wykonywała 
zadania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 
zwierząt gospodarskich przez przewoźników? 

 Czy Inspekcja Weterynaryjna i Inspekcja Transportu Drogowego 
podejmowały działania w odpowiedzi na sygnały  
o nieprawidłowościach? 

Co kontrolowaliśmy? 02 



Kogo kontrolowaliśmy? 03 

Inspekcja Weterynaryjna 
 Główny Inspektorat 

Weterynarii 
 7 wojewódzkich 

inspektoratów weterynarii 
 17 powiatowych 

inspektoratów weterynarii 
 

Inspekcja Transportu Drogowego 
 Główny Inspektorat Transportu 

Drogowego 
 7 wojewódzkich inspektoratów 

transportu drogowego 
 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Okres objęty kontrolą: 
2014-2016 (I półrocze) 
 



Ubój zwierząt  

Pozbawienie świadomości 

Miejsce uboju 

Rozporządzenie (WE)  
Nr 1099/2009  

Ubój zwierząt 

w rzeźni 

ubój 
z ogłuszaniem 

ubój  
bez ogłuszania  

w gospodarstwie 
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Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Kontrola dobrostanu zwierząt w rzeźni 

Kontrola 
dobrostanu 

w rzeźni 

warunki 
transportu 

zwierząt 

przemieszczanie 
zwierząt  

na terenie rzeźni 

przetrzymywanie 
zwierząt  

na terenie rzeźni 

ubój zwierząt 

05 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Stwierdzony stan – ubój w rzeźni (kontrole) 

Rok 
Liczba 

zarejestrowanyc
h rzeźni 

Liczba kontroli 

Liczba zakładów,  
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Główne kategorie 
nieprawidłowości 

2014  1.009 
1.361  

kontroli, 
849 rzeźni 

207 

2015  981 
1.512 

kontroli 
811 rzeźni 

199  

2016   968 
1345 

kontroli 
785 rzeźni 

144 

38%  procedury 
27%  przybycie zwierząt  
16%  konserwacja 

urządzeń 

47%  procedury 
13%  przybycie zwierząt  
17%  konserwacja 

urządzeń 

29%  procedury 
23%  przybycie zwierząt  
22%  konserwacja 

urządzeń 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 nie jest znana skala zjawiska uboju według szczególnych metod 
wymaganych przez obrzędy religijne, zarówno pod względem 
liczby ubitych zwierząt, sposobu zagospodarowania mięsa  
z takiego uboju, a także liczby zakładów prowadzących taki ubój 

 w Głównym Inspektoracie Weterynarii nie prowadzono 
odrębnej ewidencji zakładów, które prowadzą ubój według 
szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne 

 nadzór IW na ogólnych zasadach, z wyłączeniem obowiązku 
ogłuszenia na  podstawie odstępstwa przewidzianego  
w art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) Nr 1099/2009 

Stwierdzony stan - ubój bez ogłuszania (ubój według 
szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne) 
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Ubój według szczególnych metod wymaganych  
przez obrzędy religijne w krajach Unii Europejskiej  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji MRiRW otrzymanych z polskich ambasad.  
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Ubój bez ogłuszenia (rytualny) 

Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego  
z dnia 10 grudnia 2014 r.  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1794): 

– w Polsce dozwolony jest ubój 
rytualny w rzeźni,  

– w Polsce ubój rytualny  
nie podlega 
odpowiedzialności  
karnej.   
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Źródło: Opracowanie własne NIK według szacunków IERiGŻ.  

W Polsce ubój rytualny  
dotyczy 3 - 4,5% 

 ubojów zwierząt rzeźnych w 2015 r. ubito  
BEZ OGŁUSZENIA: 

53 tys. sztuk          45 mln sztuk   

w 2016 r. ubito  
BEZ OGŁUSZENIA: 

56 tys. sztuk          47 mln sztuk 
 



Stwierdzony stan – ubój w gospodarstwie w celu 
produkcji mięsa na użytek własny (ubój gospodarczy) 10 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS, ARiMR i IERiGŻ dotyczące liczby sztuk świń, cieląt i owiec. 
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Główny Urząd Statystyczny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB

Istotne różnice danych o ubojach zwierząt gospodarskich na użytek własny  
oraz nieskuteczny nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad tym ubojem są wskazywane 
przez NIK od wielu lat.  
(Informacja o wynikach kontroli działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności - P/15/050) 



Stwierdzony stan – ubój podsumowanie 

 nadzór nad ubojem w rzeźniach sprawowany właściwie  

 nie uregulowano przyznawania świadectw kwalifikacji  
dla „ubojowców”  

 nie uregulowano szczegółowych zasad dotyczących uboju 
zwierząt bez ogłuszenia 

 powiatowi lekarze weterynarii na ogół nie kontrolowali 
zgłoszonych ubojów gospodarczych  

 marginalne współdziałanie organów inspekcji  
z organizacjami społecznymi dbającymi o prawa zwierząt 
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Transport zwierząt 12 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

kontrola 

zezwolenie  
dla przewoźników 
wydane przez IW 

czas trwania   
lub odległość 
transportu 

Transport zwierząt 

wymagane niewymagane 

transport  
do 8 h 

długotrwały 
przewóz 

transport zwierząt 
na pastwiska 

przewóz 
gospodarski 

IW, ITD, Policja 
IW, Policja 

Brak wyodrębnionych danych o kontrolach 
transportu gospodarskiego. 



 w podmiotach zajmujących się transportem zwierząt  
– IW, ITD 

 na drodze –  Policja, ITD oraz IW wspólnie z Policją lub ITD 

 w miejscu załadunku zwierząt – urzędowy lekarz weterynarii 

 w miejscu przeznaczenia przesyłki zwierząt – urzędowy lekarz 
weterynarii, a każdego wyładunku i załadunku zwierząt  
w punktach kontroli – powiatowy lekarz weterynarii  

 

Stwierdzony stan – transport zwierząt (kontrole) 13 



Stwierdzony stan – transport zwierząt (kontrole) 14 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Rok Liczba 
kontroli 

Liczba 
nieprawidłowości 

Kategoria  
nieprawidłowości Nałożone kary 

2014 r. 
399.986  

kontroli, 

354.031 
środków 

transportu 

1.298  

32,7% - niezdolność zwierząt do 
transportu,  

29,4% -  dokumentacja  
15% – stosowane praktyki  
12% – środki transportu 

73  

375 - inne 
działania 

2015 r. 
355.086 

kontroli 

335.815  
środków 

transportu 

1.220  

39,9% - niezdolność zwierząt 
do transportu,  

25,6% – dokumentacja, 

9,8%  – środki transportu, 

 7,2%  – stosowane praktyki 

22  
526 - inne 
działania 

2016 r. 
405.781 

kontroli 

314.294  
środków 

transportu 

905  

25% - niezdolność 
zwierząt do transportu,  
28% – dokumentacja, 

14%  – środki transportu, 
 14%  – stosowane 

praktyki 

105  

430 - inne 
działania 



Stwierdzony stan – transport zwierząt (kontrole ITD) 

 kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków transportu zwierząt 
stanowiły minimum 1% wszystkich kontroli drogowych ITD 

 w latach 2014–2016 (I półrocze) przeprowadzono łącznie 6,7 tys. kontroli 
transportu zwierząt, w tym: w 2014 r. – 2,5 tys., w 2015 r. – 2,7 tys.  
oraz w 2016 r. (I półrocze) – 1,5 tys.   

 stwierdzono 59 przypadków naruszenia przepisów dotyczących transportu 
zwierząt oraz nałożono kary pieniężne i grzywny na kwotę 92,6 tys. zł. 
(odpowiednio: 43,2 tys. zł w 2014 r., 36 tys. zł w 2015 r.  
oraz 13,4 tys. zł w I półroczu 2016 r.) 

 działania kontrolne jedynie na drogach publicznych w wyznaczonych 
punktach kontroli oraz kontrole przedsiębiorców w ich siedzibach  
– kontrole ITD poza wyjątkami przeprowadzane były w dni robocze  
od 6:00 do 22:00 

 w poddanych kontroli WITD w latach 2014-2016 (I półrocze) nie 
przeprowadzano kontroli „typowanych" polegających na poprzedzeniu 
kontroli drogowej ustaleniem przebiegu trasy przejazdu konkretnego 
transportu zwierząt 
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Stwierdzony stan – transport zwierząt 
podsumowanie 

Nadzór nad transportem zwierząt nie był pełny i skuteczny z uwagi na: 

– przeprowadzanie kontroli przez ITD z zasady w wyznaczonych 
miejscach, w dni robocze w godzinach od 6 do 20 oraz 
kontrolowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 
3,5 tony 

– przeprowadzanie kontroli na drodze przez IW po zatrzymaniu 
pojazdu przez Policję lub ITD 

– brak danych o kontrolach prowadzonych przez Policję  

– marginalny nadzór IW nad „transportami gospodarskimi”,  
tj. przewozami zwierząt na małe odległości i pojazdami  
o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony 

– brak współpracy z organizacjami społecznymi zajmującymi się 
ochroną zwierząt w celu skuteczniejszego egzekwowania 
przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w transporcie 
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Ocena ogólna 17 

Podczas uboju i transportu zwierząt gospodarskich przepisy o ochronie 
zwierząt nie zawsze były przestrzegane. Inspekcja Weterynaryjna  
oraz Inspekcja Transportu Drogowego ujawniły nieprawidłowości  
w co piątej ubojni oraz w co setnym pojeździe przewożącym zwierzęta.  

Właściwie sprawowany był nadzór nad specjalistycznym transportem 
zwierząt gospodarskich oraz ich ubojem w rzeźniach, niezależnie  
od znacznej skali dokonywanych ubojów bez ogłuszenia. W każdym 
przypadku zgłoszenia naruszenia przepisów o ochronie zwierząt, 
organy inspekcji i nadzoru niezwłocznie podejmowały działania  
na rzecz ich humanitarnego traktowania. Nie uregulowano natomiast 
przyznawania świadectw kwalifikacji dla osób biorących udział  
w uśmiercaniu i działaniach związanych z uśmiercaniem zwierząt  
oraz szczegółowych zasad dotyczących uboju zwierząt bez ogłuszenia, 
zgodnie z przepisami unijnymi. 

 



Ocena ogólna 

 

Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad przestrzeganiem przepisów 
prawa o ochronie zwierząt w gospodarstwach sprawowany był  
w ograniczonym zakresie. W rzeczywistości nadzoru nad ubojem 
gospodarczym nie było, a nad transportem własnych zwierząt  
przez rolników nadzór sprawowany był marginalnie.  

Współpraca organów Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji 
Weterynaryjnej realizowana była w niewielkim stopniu,  
a z organizacjami społecznymi współdziałano przede wszystkim  
w zakresie zapewnienia dobrostanu koni. 
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– wzmożenie działań mających na celu dostosowanie przepisów 
o ochronie zwierząt do rozporządzenia Rady nr 1099/2009,  
w szczególności w zakresie przyznawania świadectw 
kwalifikacji dla osób biorących udział w uśmiercaniu  
i działaniach związanych z uśmiercaniem zwierząt, 

– objęcie regulacją uboju według szczególnych metod 
wymaganych przez obrzędy religijne z ograniczeniem  
do związków wyznaniowych zarejestrowanych w Polsce. 

 

19 Wnioski do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o: 



– zwiększenie nadzoru nad Inspekcją Weterynaryjną  
w zakresie działań prowadzonych na rzecz poprawy 
ochrony zwierząt, w tym określenie metodyki i zakresu 
kontroli ubojów zwierząt na terenie gospodarstwa  
w celu pozyskania mięsa na użytek własny 

 

Wniosek do Głównego Lekarza Weterynarii o: 20 



Wnioski do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o: 

– ujednolicenie zakresów kontroli przedsiębiorców 
zajmujących się transportem zwierząt, w celu obligatoryjnej 
kontroli zagadnień dotyczących przestrzegania przepisów  
o ochronie zwierząt w transporcie, 

– podjęcie współpracy z organizacjami społecznymi 
zajmującymi się ochroną zwierząt w celu skuteczniejszego 
egzekwowania przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt 
w transporcie, 

– rozważenie wystąpienia do Inspekcji Weterynaryjnej  
o udostępnienie systemu TRACES w celu planowania kontroli 
transportów zwierząt 
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Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zdjęcie czarno-białe 
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