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I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Charakterystyka kontroli

Temat Realizacja przepisów w zakresie ochrony zwierząt ze szczególnym
uwzględnieniem transportu zwierząt.

Numer P/02/173

Rodzaj Kontrola planowa, koordynowana.

Cel Celem kontroli było dokonanie oceny zakresu i skuteczności działań
podejmowanych przez organy administracji publicznej oraz inne
jednostek organizacyjne dla zapewnienia właściwych warunków
bytowania i transportu zwierząt a także sprawdzenie realizacji
wniosków, sformułowanych w wyniku kontroli dotyczącej ochrony
zwierząt, przeprowadzonej przez NIK  w 1999 r.

Tematyka,
badany okres
i czas
prowadzenia
kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 6 sierpnia do 19 listopada
2002 r. Badaniami objęto okres od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca
2002 r.

Podstawowa tematyka kontroli dotyczyła:
•  realizacji przez organy administracji publicznej zadań związanych z opieką nad

zwierzętami bezdomnymi, z uwzględnieniem wykorzystania  środków publicznych
na ten cel,

•  warunków bytowania zwierząt w: schroniskach, ośrodkach hodowli, punktach skupu
oraz warunków ich transportu,

•  wykonywania przez służby weterynaryjne nadzoru nad miejscami gromadzenia
zwierząt, warunkami ich transportu i obrotem zwierzętami.

Uzasadnienie
podjęcia kontroli

Kontrola podjęta została na zlecenie Sejmowej Komisji Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Kontrola przeprowadzona w 1999 r. przez Departament Ochrony Środowiska
NIK pt. �Ochrona zwierząt�1 ujawniła m.in., że zarówno w odniesieniu do zwierząt
domowych, gospodarskich, doświadczalnych jak i wolno żyjących istniejące
przepisy prawa dotyczące ochrony zwierząt nie były przestrzegane. Wyłapywanie
zwierząt bezdomnych w wielu miastach przeprowadzane było bezprawnie. Punkty
skupu i ubojnie zwierząt gospodarskich oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt,
nie spełniały wymogów ustanowionych przepisami. Ponad 74% schronisk było

                                                
1 Informacja  o wynikach kontroli �Ochrona zwierząt�, Nr ewid. 20/2000/P/99/040/DOC.
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przegęszczonych a znaczny odsetek przyjmowanych zwierząt uśmiercano. Nadzór
służb weterynaryjnych nad miejscami gromadzenia i przetrzymywania zwierząt był
niewystarczający i mało skuteczny. Większość spośród kontrolowanych punktów skupu
(87%) i 100% ubojni nie spełniało wymagań określonych przepisami. Warunki
transportu zwierząt w stosunku do stanu z 1997r.2 nie poprawiły się. W ponad 16% firm
prowadzących działalność handlowo-transportową zajmujących się transportem
zwierząt stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego i odpowiedniego
przystosowania samochodów do transportu zwierząt. W blisko 33% firm stwierdzono
przekraczanie norm załadunku zwierząt. Ujawniono przypadki przekraczania
normatywnego czasu transportu i niehumanitarnego traktowania zwierząt. Brak było
odpowiednich warunków do odpraw zwierząt w punktach granicznych oraz miejsc
postojowych dla transportów zwierząt.

W 2001 roku Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
przeprowadziła kontrolę w zakresie ochrony oraz transportu zwierząt w obrocie
krajowym i zagranicznym. Skontrolowano 302 podmioty gospodarcze o różnym profilu
działalności, zlokalizowane na terenie całego kraju. Zakres kontroli obejmował
prawidłowość funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w
zakresie chowu, skupu i transportu zwierząt, warunki sanitarno-techniczne
kontrolowanych obiektów oraz przyczyny nieprawidłowości występujących w trakcie
chowu i transportu zwierząt.  Wśród nieprawidłowości i uchybień, stwierdzonych w
grupie podmiotów uczestniczących w obrocie zwierzętami, najistotniejsze dotyczyły:
- niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i wyposażenia

pomieszczeń skupowych, magazynów przyrzeźnych oraz środków transportu (54%
podmiotów objętych kontrolą);

- nie przestrzegania zasad bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt poprzez
przewóz zwierząt środkami transportu nie przystosowanymi do tego celu (8%
objętych kontrolą podmiotów prowadzących transport zwierząt);

- nie przestrzegania norm gęstości załadunku zwierząt w środkach transportu (8%
objętych kontrolą podmiotów prowadzących transport zwierząt);

- braku oznakowania pojazdów, nieprawidłowości lub braku wymaganych przepisami
dokumentów, braku badań weterynaryjnych i oznakowania zwierząt - (37%
podmiotów objętych kontrolą).

Kontrola podmiotów prowadzących tucz trzody chlewnej wykazała w 40%
obiektów produkcyjnych uchybienia dotyczące stanu sanitarno-technicznego, a w 3%
chlewni � przekroczenie norm obsady zwierząt.

W związku z ustaleniami kontroli, Wojewódzkie Inspektoraty Skupu i
Przetwórstwa Artykułów Rolnych skierowały do jednostek stosowne zalecenia
pokontrolne z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości i uchybień, 24 osoby winne
zaniedbań ukarano mandatami na łączną kwotę 7.190 zł, natomiast w trzech

                                                
2 Informacja NIK o wynikach kontroli nadzoru nad warunkami transportu zwierząt gospodarskich, maj
1998 r. Nr DTL-41006/97.
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jednostkach wnioskowano o wyciągnięcie sankcji służbowych w stosunku do osób
odpowiedzialnych zaniedbań.

W zakresie obrotu zwierzętami egzotycznymi, Inspekcja Handlowa, z uwagi na
stwierdzenie wielu nieprawidłowości w toku  kontroli prowadzonej w 1999 r. na
zlecenie NIK, w 2001 r. z własnej inicjatywy, wspólnie ze służbami weterynaryjnymi
przeprowadziła w roku 2001 ponowną kontrolę funkcjonowania sieci sklepów i
hurtowni prowadzących obrót zwierzętami i artykułami dla zwierząt. W jej wyniku
stwierdzono, że wielu właścicieli zastosowało się do zaleceń wydanych w 1999 r. i
wycofało z oferty dzikie zwierzęta, jednak nadal w 8,2% kontrolowanych sklepów były
zwierzęta egzotyczne, którymi obrót jest ograniczony. Właściciele nie posiadali
świadectw pochodzenia zwierząt, dowodów przebytej kwarantanny i zgody na
dopuszczenie do obrotu. Zdaniem Inspekcji, celowe jest więc kontynuowanie działań
dla  wyeliminowania wymienionych zjawisk.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Komendę Główną Policji, w latach 2000 -
I półrocze 2002 r. w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ochronie zwierząt wszczęto postępowanie w 2.575 sprawach i w 2.051 przypadków
przestępstwa zostały udowodnione.

Skalę negatywnych zjawisk w zakresie ochrony zwierząt uwidacznia też ilość
interwencji podjętych przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ).
Działając na terenie 10 województw, poprzez 148 inspektorów, TOZ w 2000 r.
interweniowało w 9.728 sprawach, w 2001 r. w 10.121 sprawach, dotyczących
naruszania praw zwierząt. Do prokuratury skierowanych zostało w 2000 r.- 125 spraw,
w 2001 r. - 114 spraw.

Złe warunki bytowania i transportu zwierząt są  tematem stale pojawiającym się
w mediach oraz powodem inicjowania przez organizacje społeczne licznych,
spektakularnych  akcji i protestów.

Z przedstawionych powyżej względów, a przede wszystkim wykonując zlecenie
Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
przeprowadził ponownie kontrolę zagadnień dotyczących ochrony zwierząt, która w
odniesieniu do niektórych zagadnień miała charakter kontroli sprawdzającej.

Jednostki objęte
kontrolą

Kontrola przeprowadzona została w 89 jednostkach, w tym w:
Głównym Inspektoracie Weterynarii, 18 urzędach miast,

11 schroniskach dla bezdomnych zwierząt, 8 granicznych inspektoratach weterynarii,
11 powiatowych inspektoratach weterynarii, 5 oddziałach urzędów celnych, 13
punktach skupu i targowiskach, 7 ośrodkach hodowli i 15 podmiotach zajmujących się
skupem i przewozem zwierząt.

Uczestnicy
kontroli

Departament Środowiska Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego jako jednostka koordynująca oraz Delegatury NIK
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w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie,
Warszawie i Wrocławiu. NIK przeprowadziła kontrole w 54 jednostkach, których
wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

W trybie art. 12 pkt.3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli, b.Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (ISiPAR)
przeprowadziła kontrole w ośrodkach hodowli zwierząt gospodarskich i punktach
skupu, obejmując nimi 20 podmiotów, a Inspekcja Transportu Drogowego (ITD)
skontrolowała 15 podmiotów zajmujących się skupem i przewozem zwierząt oraz 14
transportów �w drodze�.

Wykaz jednostek kontrolowanych przez pozostałych uczestników kontroli
zawierają załączniki nr 2 i 3.

Ponadto w informacji wykorzystano:

- wyniki kontroli, przeprowadzonych w I półroczu 2002 r. przez Delegaturę
NIK w Białymstoku, w dwóch schroniskach dla bezdomnych zwierząt: w
Suwałkach i Białymstoku;

- wyniki kontroli ISiPAR przeprowadzonej w 2002 r. w zakresie
prawidłowości przebiegu transportu drogowego zwierząt oraz ochrony
zwierząt .

Używane w niniejszej informacji skróty:

   uw               � ustawa weterynaryjna �  ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt
rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej

uooz       � ustawa o ochronie zwierząt,
GLW       � Główny Lekarz Weterynarii
GIW       � Główny Inspektorat Weterynarii
WIW       � wojewódzki inspektorat weterynarii
PIW       � powiatowy inspektorat weterynarii
MIW       � miejski inspektorat weterynarii
PLW       � powiatowy lekarz weterynarii
Gr.LW       � graniczny lekarz weterynarii
Gr.IW       � graniczny inspektorat weterynarii
IW       � Inspekcja Weterynaryjna
IS       � Inspekcja Sanitarna
ISiPAR       � Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
ITD       � Inspekcja Transportu Drogowego
TOZ       � Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
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2. Synteza ustaleń kontroli i ocena kontrolowanej działalności

Problematyka ochrony zwierząt była już w 1999 r. 3 przedmiotem kontroli
NIK. W związku z tym, uzyskane obecnie wyniki pozwoliły nie tylko ocenić zakres
i skuteczność działań podejmowanych w badanym okresie dla zapewnienia
właściwych warunków bytowania i transportu zwierząt oraz wskazać skalę zjawisk
negatywnych, lecz również odnotować zachodzące zmiany w tym zakresie oraz
sprawdzić realizację wniosków NIK z poprzedniej kontroli.

I tak stwierdzono, że:

1. W okresie objętym kontrolą Główny Lekarz Weterynarii podejmował
szereg działań na rzecz wzmocnienia nadzoru służb weterynaryjnych
nad przestrzeganiem praw i dobrostanu zwierząt, co zasługuje na
pozytywną ocenę. Niewystarczające były jednak działania Głównego
Lekarza Weterynarii w zakresie wypełniania przez powiatowe
i graniczne służby weterynaryjne nałożonych na nie obowiązków,
w tym skali i rzetelności realizacji nadzoru weterynaryjnego.
1.1. W 2000 r., GLW pięciokrotnie kierował pisma do wojewódzkich a za ich

pośrednictwem powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii, w których
wskazywał na konieczność wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów z zakresu ochrony zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem
warunków transportu oraz przekazywał materiały instruktażowe. Z inicjatywy
GLW w 2000 i 2001 r. przeprowadzona została kompleksowa kontrola
schronisk dla zwierząt, której wyniki upubliczniono, co było działaniem
celowym z punktu widzenia popularyzacji problemu ochrony zwierząt.
Nawiązano współpracę z Inspekcją Transportu Drogowego w celu stworzenia
instrukcji kontroli transportu zwierząt (str. 39-40, 94-95, 107).

1.2. Sprawozdania roczne (RRW-3) z realizacji państwowego nadzoru
weterynaryjnego nie obejmowały swoim zakresem wszystkich rodzajów
podmiotów, które w myśl obowiązujących przepisów podlegają  nadzorowi
weterynaryjnemu. Tym samym działania Inspekcji Weterynaryjnej w
odniesieniu do niektórych podmiotów nie znajdowały w nich
odzwierciedlenia. Pomimo tego, w okresie objętym kontrolą, GLW nie
wnioskował o wprowadzenie zmian do sprawozdania. Działanie takie ocenia
się jako nierzetelne (str. 86-88).

1.3. W wyniku kontroli stwierdzono, że organy Inspekcji Weterynaryjnej z różną
intensywnością nadzorowały podmioty prowadzące analogiczną działalność.
Główny Lekarz Weterynarii, nie ustalił bowiem zasad i nie wydał zaleceń
odnośnie częstotliwości prowadzenia kontroli w poszczególnych rodzajach
podmiotów wymienionych w art. 5 ust.1 ustawy weterynaryjnej, co
gwarantowałoby systematyczność nadzoru (str. 88).

                                                
3 Informacja  o wynikach kontroli �Ochrona zwierząt�, Nr ewid. 20/2000/P/99/040/DOC.
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1.4. W analizowanym okresie GIW nie przeprowadził kontroli żadnego z przejść
granicznych pod kątem sprawowania przez granicznych lekarzy weterynarii
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Zgodnie z § 21
Regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Weterynarii,
wprowadzonego Zarządzeniem nr 4 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 20
października 1999 r., do zadań pracowników Inspektoratu należy m.in.
przeprowadzanie merytorycznej kontroli realizacji zadań określonych dla
terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej. Brak kontroli, o których
mowa powyżej, pozbawił GIW informacji na temat sposobu przeprowadzania
odpraw przez granicznych lekarzy weterynarii, co było działaniem
nierzetelnym. Zgodnie z zaleceniami graniczni lekarze weterynarii powinni
zwracać uwagę na przestrzeganie praw zwierząt w transporcie, a w przypadku
stwierdzenia naruszenia tych przepisów są zobowiązani zatrzymać transport
(str. 104).

2. W kontrolowanym okresie poprawił się zakres i intensywność nadzoru
sprawowanego przez powiatowe inspektoraty weterynarii nad miejscami
gromadzenia zwierząt takimi jak spędy zwierząt, punkty skupu,
targowiska czy schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz podmiotami
prowadzącymi taką działalność, wymienionymi w art. 5 ust.1 ustawy
weterynaryjnej. Nadal nie zawsze zadowalająca była skuteczność działań
omawianych służb weterynaryjnych. Pomimo formułowanych wniosków
i wydawanych zaleceń pokontrolnych, nieprawidłowości nie były
usuwane lub likwidowano je opieszale. Nie stosowano wszystkich
określonych przepisami środków w celu przymuszenia podmiotu do
realizacji wydanych zaleceń. Prowadzone przez inspektoraty rejestry
nadzorowanych podmiotów nie spełniały wymogów określonych art. 5
ust. 3d ustawy weterynaryjnej i często nie zawierały aktualnych danych.
2.1. Wszystkie kontrolowane PIW w analizowanym okresie obejmowały nadzorem

zarejestrowane podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt ich
skupem i sprzedażą, organizowaniem targów i spędów zwierząt, oraz
prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt. W wyniku poprzedniej,
przeprowadzonej w 1999 r. kontroli stwierdzono, że 70% badanych
inspektoratów nie nadzorowało w latach 1997-1999 funkcjonujących targowisk
a 30% punktów skupu (str. 89).

2.2. Terminy realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych były przedłużane i nie
wszczynano postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania ich
wykonania, czasami nawet nie wydawano decyzji administracyjnych
nakazujących usunięcie nieprawidłowości (str. 90-91, 93).

2.3. Podmioty prowadzące działalność, która winna podlegać nadzorowi
weterynaryjnemu nie wywiązywały się z obowiązku zawiadomienia organu
Inspekcji Weterynaryjnej o zamiarze rozpoczęcia działalności albo jej
zaprzestaniu w wymaganym terminie. W wyniku kontroli stwierdzono, że
służby weterynaryjne nie występowały z wnioskiem o zastosowane sankcji
karnych określonych art. 51 ust.1 pkt 5 ustawy weterynaryjnej wobec takich
podmiotów (str. 85, 91).
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3. W okresie objętym kontrolą na przejściach granicznych, gdzie
dokonywana jest graniczna kontrola weterynaryjna, brak było
właściwych warunków dla przeprowadzania odpraw zwierząt. Obsada
personalna granicznych inspektoratów weterynarii nie była
dostosowana do ilości dokonywanych odpraw. Brak było określonej
procedury i sposobu dokumentowania wyników granicznej kontroli
weterynaryjnej w tym sprawdzenia czy nie zostały naruszone przepisy
dotyczące ochrony zwierząt. Nie został określony sposób postępowania
granicznego lekarza weterynarii przy wypełnianiu i akceptowaniu
świadectwa przekroczenia granicy, wprowadzonego z dniem 31 maja
2002 r. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
8 maja 2002 r. w sprawie formy i sposobu zgłaszania towaru do
weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wzoru weterynaryjnych
świadectw przekroczenia granicy dla zwierząt i produktów4.
Skutkowało to działaniami nielegalnymi i nierzetelnymi.
3.1. Minister RiRW do czasu zakończenia kontroli nie wydał rozporządzenia w

sprawie określenia procedury dotyczącej weterynaryjnej kontroli granicznej
zwierząt, mięsa, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, materiału
biologicznego, niejadalnych produktów zwierzęcych, środków żywienia
zwierząt, trofeów łowieckich, nawozu naturalnego od zwierząt jednokopytnych i
drobiu oraz dalszego postępowania z tymi towarami, do czego zobowiązuje art.
11 ust. 9 pkt 1 znowelizowanej ustawy weterynaryjnej (str. 97-98).

3.2. W 7 spośród 8 skontrolowanych Gr.IW brak było dokumentów
odzwierciedlających sposób i zakres przeprowadzanych kontroli, a w tym na
czym polegało sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony
zwierząt i warunków transportu. Uniemożliwiło to ocenę rzetelności odpraw.
Z przebiegu granicznych kontroli weterynaryjnych nie było wymagane
sporządzanie protokółów. Potwierdzeniem dokonania granicznej kontroli
weterynaryjnej było postawienie w świadectwie zdrowia odpowiedniej pieczęci
i dokonanie wpisu przez granicznego lekarza weterynarii o jej przeprowadzeniu.
Jedynie w Gr.IW w Jędrzychowicach od 1.01.2002 r. wprowadzono obowiązek
szczegółowego dokumentowania, na przygotowanych drukach, przebiegu
granicznej kontroli weterynaryjnej w przypadku odpraw żywych zwierząt
(str. 98-99).

3.3. W wyniku kontroli stwierdzono, że tylko 1 spośród 8 kontrolowanych � Gr. IW
w Zebrzydowicach - posiadał dogodne warunki i wykorzystywał je dla
przeprowadzania kontroli transportów zwierząt. Chociaż za zjawisko
pozytywne należy uznać fakt, że zdecydowana większość transportów zwierząt
odprawiana była właśnie na tym przejściu, to równocześnie zauważyć należy,
że ok. 30% transportów zwierząt gospodarskich, a ok. 46% transportów
wszystkich zwierząt odprawianych było na przejściach granicznych słabo lub
wcale nie przystosowanych do wykonywania granicznej kontroli
weterynaryjnej (str. 82-84, 96-97).

                                                
4 Dz.U.Nr 57, poz. 523
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3.4. Stwierdzono, że graniczne służby weterynaryjne akceptowały w
weterynaryjnych świadectwach przekroczenia granicy dotyczących
przywozu zwierząt w czerwcu 2002 r., oznaczenie deklarowanego
przeznaczenia celnego w brzmieniu: �dopuszczenie do obrotu�, �tranzyt� bez
podania miejsca lub pomijały wpis dotyczący przeznaczenia celnego, co było
działaniem nielegalnym i nierzetelnym. Stosownie do art. 14 ust. 7 pkt 2 ustawy z
dnia 24 kwietnia 1997 r., o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej5, w przypadku
przywozu zwierząt deklarowane przeznaczenie celne towaru powinno być
zgodne z określonym w decyzji, wydanej przez właściwego powiatowego lekarza
weterynarii, miejscem kwarantanny lub uboju. Wymóg kwarantanny określa
art. 15 ww. ustawy (str. 103-104).

3.5. Wystąpiły przypadki dokonania granicznej odprawy weterynaryjnej
transportów zwierząt, pomimo iż przedłożone plany trasy nie spełniały
wymagań rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu
zwierząt6, a więc były nielegalne. Nie zawierały one np. wskazania miejsca i celu
każdego postoju, osoby odpowiedzialnej za transport i czasu podróży (str. 101).

4. Nie poprawiły się warunki w punktach skupu i na targowiskach.
Przeprowadzona przez b. ISiPAR kontrola wykazała, że nie spełniały one
wszystkich wymogów określonych przepisami rozporządzeń Ministra
RiGŻ z 1999r.7 oraz ustawy weterynaryjnej. Nie wszystkie podlegały
systematycznemu nadzorowi ze strony służb weterynaryjnych. W wyniku
przeprowadzonych kontroli stwierdzono, przypadki nielegalnego
wprowadzania zwierząt do obrotu. Skupowano i przewożono zwierzęta nie
oznakowane, bez wymaganych dokumentów.
4.1. W wyniku kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK stwierdzono, że ponad

30% skontrolowanych podmiotów nie posiadało dokumentacji potwierdzającej
objecie ich nadzorem weterynaryjnym. Ponadto:
- w  większości (blisko 70%) punktów skupu i targowisk brak było pomieszczeń

do przetrzymywania paszy,
- w ok. 50% brak było pomieszczeń do badania zwierząt i wyodrębnionych

pomieszczeń dostosowanych do różnych gatunków zwierząt, a teren skupowy
nie był utwardzony, co uniemożliwiło skuteczną dezynfekcję;

- w 38% brak było urządzeń do załadunku i wyładunku zwierząt oraz
magazynu środków do dezynfekcji;

- w 23% nie prowadzono prawidłowej dokumentacji dotyczącej ilości
skupowanych zwierząt, i działalność nie została zgłoszona powiatowemu
lekarzowi weterynarii;

- w 2 przypadkach (15%) zwierzęta nie miały dostępu do wody (str. 49-50).
4.2. Kontrola przeprowadzona w ramach działań własnych b.ISiPAR wykazała

m.in., że znaczna ilość punktów skupu, baz zbiorczych i magazynów
przyrzeźnianych nie była organizacyjnie i technicznie przygotowana do
prowadzenia skupu zwierząt, a także do ich przetrzymywania z powodu

                                                
5 j.t. Dz. U. z 1999 r. nr 66 poz. 752 z późn. zm.
6 Dz.U. nr 86 poz. 552
7 Dz.U. nr 9, poz.84 i Dz.U. nr 39, poz. 394 z późn.zm.
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braku: ramp przeładunkowych, wydzielonych powierzchni magazynowych,
izolatek dla zwierząt chorych, podejrzanych o chorobę lub agresywnych.
Niewłaściwy stan sanitarno � techniczny odnotowano w ponad 53%
badanych jednostek (str. 50-51).

4.3. Zarówno kontrola NIK jak i przeprowadzona przez b.ISiPAR wykazała, że w
kraju dokonywany był obrót zwierzętami nie oznakowanymi, bez wymaganych
dokumentów tj. w sposób nielegalny. W skontrolowanych przez b.ISiPAR 10
bazach zbiorczych zwierząt, 21 punktach skupu i 39 ubojniach, stwierdzono
przypadki działań nielegalnych i nierzetelnych, polegających na:
- braku badań weterynaryjnych zwierząt, przed załadunkiem ich do

transportu - w 2 punktach skupu,
- braku świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - w 2 zakładach

ubojowych, w 3 punktach skupu oraz w 1 bazie zbiorczej,
- niewłaściwym wypełnianiu świadectw miejsca pochodzenia � w 4 punktach

skupu,
- braku znakowania zwierząt przeznaczonych do transportu lub przyjętych

do uboju - w 8 zakładach ubojowych, w 3 punktach skupu oraz 1 bazie
zbiorczej,

- nieformalnym dokonywaniu poprawek (w świadectwach miejsca
pochodzenia zwierząt) oraz stosowaniu nieaktualnych druków � w 4
punktach skupu (str. 66).

5. W okresie objętym kontrolą brak było w Polsce podstaw prawnych dla
respektowania wymogów dotyczących warunków jakie muszą być
zapewnione zwierzętom gospodarskim. Wbrew przepisowi art. 12 ust. 7
ustawy o ochronie zwierząt oraz art. 5 ust.5 ustawy weterynaryjnej nie
zostały określone normy, które winny być przestrzegane przy chowie
i hodowli zwierząt gospodarskich. W wyniku kontroli ośrodków hodowli,
stwierdzono nielegalne i nierzetelne działania w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy weterynaryjnej i warunków sanitarnych.
5.1. W ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy o ochronie zwierząt Minister RiRW nie

określił w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków utrzymywania
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, do czego zobowiązywał art.
12 ust. 7 ustawy (str. 52-53).

5.2. Nie wydano także rozporządzenia określającego szczegółowe warunki
weterynaryjne jakie muszą spełniać gospodarstwa i stada zwierząt
poszczególnych gatunków w przypadku, gdy zwierzęta lub produkty
pochodzące od tych zwierząt są wprowadzane na rynek oraz wzoru
świadectwa zdrowia dla tych stad, do czego zobowiązywał Ministra RiRW
art. 5 ust. 5 ustawy weterynaryjnej w związku ze zmianami z dnia 25 lipca
2001 r. (str. 53).

5.3. Inspekcja Weterynaryjna nie posiadała danych odnośnie liczby podmiotów
zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich i nie
przeprowadzała kontroli w tym zakresie. Kontrolą obejmowała jedynie
niektóre z gospodarstw dostarczających mleko. Przepis zobowiązujący do
zgłaszania powiatowym lekarzom weterynarii działalności w zakresie
utrzymywania zwierząt gospodarskich wprowadzony został z mocą



CZĘŚĆ OGÓLNA
Synteza ustaleń kontroli i ocena kontrolowanej działalności

12

obowiązującą od 01.01.2003 r.  W wyniku niniejszej kontroli przeprowadzonej
w 7 podmiotach utrzymujących zwierzęta gospodarskie stwierdzono, że:
- w 4 - nie znakowano niektórych utrzymywanych zwierząt;
- w 2 - nierzetelnie prowadzono ewidencję zwierząt;
- w 2 - niezadowalający  był stan sanitarny i techniczny obiektów w których

utrzymywano zwierzęta;
- w 3 - brak było dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych zabiegów

dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;
- w 1 - zabiegi zootechniczne wykonywała osoba nieuprawniona  (str. 52, 54-55).

6. W stosunku do sytuacji z roku 1999 r. nie poprawiły się warunki w
schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Schroniska nie spełniały
wymogów rozporządzenia Ministra RiGŻ z dnia 21 stycznia 1999 r. w
sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz
prowadzeniu schronisk dla zwierząt. Często były one przegęszczone.
W skali kraju 1 schronisko przypada na ok. 18 gmin. Sposób
wykonywania lub dokumentowania sprawowanej opieki weterynaryjnej
oraz wykonywanych zabiegów w ocenie NIK nie zawsze był rzetelny. W
badanych schroniskach uśmiercano średnio ok. 44% psów i 68 %
kotów w stosunku do ilości  zwierząt przyjętych.
6.1. Spośród 13 kontrolowanych schronisk, w 3 (23%) � w: Białej Podlaskiej,

Pawłowie k/Ciechanowa i Zamościu odnotowano tylko nieliczne uchybienia,
natomiast w pozostałych schroniskach stwierdzono nie spełnianie wielu
wymogów  rozporządzenia Ministra RiGŻ z dnia 21 stycznia  1999 r., a także
określonych ustawą weterynaryjną. I tak:
- w 61% schronisk nie obejmowano szczepieniami przeciw wściekliźnie

wszystkich zwierząt;
- w 54% ewidencja zwierząt była nieprecyzyjna i nieaktualna, nie

prowadzono zgodnie z wymogami rozporządzenia książki kontroli
weterynaryjnej, nie zapewniano przynajmniej raz w miesiącu badań
wszystkich zwierząt, zastrzeżenia budził stan techniczny wyposażenia i
terenu w tym, w 3 schroniskach brak było doprowadzonej wody do
pomieszczeń dla zwierząt, a w 1 przypadku była ona złej jakości;

- w 46% schronisk nie znakowano przyjmowanych zwierząt lub znakowano
tylko niektóre z nich, nie przeprowadzano deratyzacji;

- w 31% schronisk brak było wyodrębnionych pomieszczeń z przeznaczeniem
na kwarantannę oraz dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;

- w 23% nie przeprowadzano regularnie dezynfekcji i dezynsekcji (str. 41-43).
6.2. Pomimo braku wystarczającej ilości miejsc i wyposażenia, niektóre schroniska

przyjmowały zwierzęta z terenu innych gmin, nawet kilkudziesięciu, w oparciu
o zawarte umowy lub doraźne zlecenia, np. schroniska w: Kielcach, Białymstoku
i w Zielonej Górze. Prowadzenie działalności na rzecz wielu gmin, przy braku
wystarczającej ilości miejsc przyczyniało się bądź do przegęszczenia schroniska
bądź do zwiększonego zakresu uśmiercania zwierząt, nie sprzyjało również
tworzeniu nowych schronisk i wypełnianiu przez gminy ustawowego obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Były to działania nielegalne i
nierzetelne. Spośród kontrolowanych schronisk 38 % było przegęszczonych
(str. 41, 44-45).
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6.3. Średnio w ciągu 1 miesiąca wszystkie skontrolowane schroniska:
- przyjmowały ok. 525 psów. Średnio do jednego schroniska przyjmowano

40 psów (od 4 psów w Pukinie k/Rawy Mazowieckiej  do 105 w
Sosnowcu.);

- oddawały do adopcji ok. 53% psów w stosunku do przyjmowanych, od
11% w Augustowie do ponad 90% w Wałbrzychu,

- uśmiercały ok. 44% psów w stosunku do ilości przyjmowanych (od 1,3%
w Pawłowie k/Ciechanowa, do 74% w Augustowie) oraz ok. 68% kotów
(od 17% w Kielcach do 100% w Augustowie).

Ustalony zakres uśmiercania zwierząt, był o 10% większy od stwierdzonego w
wyniku kontroli przeprowadzonej w 19 schroniskach w 1999 r. (str. 41-42).

6.4. W 8 skontrolowanych schroniskach, tj. 61%, ujawniono nieprawidłowości
dotyczące wykonywania opieki weterynaryjnej, sposobu dokumentowania
zakresu oraz efektów leczenia, przeprowadzonych zabiegów i stosowanych
leków (str. 43).

7. Pomimo stwierdzonej poprawy, nadal nie wszystkie organy gmin
wywiązywały się z nałożonych na nie obowiązków w zakresie
wyłapywania i zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym, a zawierane
umowy nie zapewniały legalnej i rzetelnej ich realizacji. Nadzór nad
wydatkowaniem środków publicznych na ten cel często sprawowany był
nierzetelnie, co umożliwiało funkcjonowanie podmiotom nie
wywiązującym się z nałożonych na nie obowiązków.
7.1. Spośród 38 gmin objętych badaniami, w 15 tj. 39% brak było uchwały

o wyłapywaniu zwierząt bezdomnych oraz rozstrzyganiu o ich dalszym losie,
podjętej na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. W 1999r. brak
uchwały stwierdzono w 89 % spośród 27 kontrolowanych gmin (str. 57).

7.2. W 33% spośród kontrolowanych jednostek samorządu, pomimo braku
stosownej uchwały, zwierzęta bezdomne były wyłapywane i umieszczane w
schroniskach dla bezdomnych zwierząt, co uznać należy za działania nielegalne
(str. 57-58).

7.3. W 15 spośród 18 objętych kontrolą gmin bezpośrednio lub pośrednio (poprzez
zawarte umowy ze schroniskami zlokalizowanymi w innej gminie) finansowano
działalność schronisk dla bezdomnych zwierząt. W przypadku 7 gmin (39%)
stwierdzono, że nie sprawowały one rzetelnego nadzoru nad wydatkowaniem
środków i warunkami zapewnianymi zwierzętom. Władze samorządowe
zezwalały na funkcjonowanie schronisk nie spełniającym wymagań określonych
przepisami (str. 59-60).

7.4. Niektóre gminy zawierały umowy na wyłapywanie i przetrzymywanie zwierząt z
podmiotami, które nie dawały gwarancji rzetelnego wywiązywania się z
nałożonych na nie obowiązków lub nie posiadały zezwolenia na prowadzenie
takiej działalności do czego zobowiązuje art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach8. Wystąpiły
przypadki finansowania wyłapywania zwierząt w oparciu o doraźne zlecenia bez
zawarcia umowy określającej warunki i metody jego wykonywania (str. 59-62).

                                                
8 Dz.U. Nr 96, poz. 132 z późn. zm.
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7.5. Trzy gminy (Orzysz, Starachowice od 19.04.2000 r. i Łuków od maja 2002 r.)
nie wywiązywały się z obowiązku zapewnienia opieki zwierzętom
bezdomnym (str. 59).

7.6. Wobec braku obowiązku prowadzenia przez gminy ewidencji utrzymywanych na
jej terenie psów, tylko ok. 50% kontrolowanych urzędów miast posiadało rzetelne
dane  w tym zakresie. W żadnym z 18-tu kontrolowanych urzędów miast nie było
danych dotyczących ilości utrzymywanych na ich terenie psów ras uznawanych za
agresywne. W urzędach były tylko dane o ilości złożonych wniosków i wydanych
zezwoleniach na utrzymywanie tych psów. Brak rozeznania w zakresie ilości
utrzymywanych na terenie gminy psów, w tym ras uznawanych za agresywne
uniemożliwiał pełną realizację obowiązku wynikającego z art. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych9 oraz racjonalne
wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym,
a także zapewnieniem bezpieczeństwa (str. 63-64).

8. Warunki transportu zwierząt w stosunku do sytuacji z lat poprzednich
poprawiły się. Świadczą o tym wyniki kontroli Inspekcji Transportu
Drogowego, b. Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
oraz kontroli powiatowych lekarzy weterynarii. Środki transportu
przewożące zwierzęta spełniały określone przepisami wymagania w
zakresie ich dostosowania do przewozu zwierząt.  Zmniejszył się zakres
i skala przekraczania norm dotyczących gęstości załadunku. Przypadki
odładowania zwierząt z transportów z powodu padnięć i urazów
stwierdzano sporadycznie. Świadczy to o poprawie legalności
i rzetelności działań jednostek zajmujących się transportem zwierząt.
8.1. W wyniku kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK przez ITD w 15

podmiotach prowadzących działalność w zakresie skupu i transportu zwierząt
stwierdzono, że środki transportu jakimi dysponowały kontrolowane jednostki,
spełniały  wymagania związane z zapewnieniem warunków przewozu zwierząt.
W 4 przypadkach odnotowano jedynie drobne usterki techniczne. W 2
przypadkach brak było dokumentów potwierdzających wykonanie dezynfekcji
po każdorazowym przewozie zwierząt. Tylko jeden z podmiotów nie prowadził
książki wykonanych dezynfekcji pojazdu. Transportowane zwierzęta
zaopatrzone były w świadectwa zdrowia i miejsca pochodzenia. Wszystkie
kontrolowane jednostki były pod nadzorem służb weterynaryjnych. W 1
jednostce stwierdzono przypadki transportu większej niż dopuszczają przepisy
ilości zwierząt. W 1 przypadku stwierdzono przewożenie różnych gatunków
jednym transportem (str. 78-79).

Podobnie kontrola b.ISiPAR przeprowadzona w 2002 r. wykazała, że
transport zwierząt odbywał się samochodami przystosowanymi do tego celu,
posiadającymi zadaszenia, izolowane ściany, dostateczną wentylację, podłogi
zapewniające przyczepność kończyn oraz przegrody do oddzielania
poszczególnych gatunków zwierząt. Samochody przewożące zwierzęta w czasie
dłuższym niż 8 godzin były wyposażone w urządzenia do pojenia i karmienia
zwierząt (str. 79).

                                                
9 Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.
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Kontrola przeprowadzona w 11 PIW wykazała, że w sporządzanych
protokółach i notatkach z przeprowadzonych kontroli sporadycznie
odnotowywane były nieprawidłowości w zakresie niewłaściwego przystosowania
środków transportu (str. 74).

W wyniku poprzednio przeprowadzanych przez NIK kontroli
stwierdzono, że w 1997 r.10  40% firm przewozowych nie zapewniało zwierzętom
niezbędnych warunków, a w 1999 r. w ponad 16% firm prowadzących
działalność handlowo-transportową zajmujących się transportem zwierząt
stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego i odpowiedniego
przystosowania samochodów do transportu zwierząt.

8.2. Przeprowadzona przez ITD kontrola 19 środków transportu �w drodze� z
których 13 należało do przewoźników polskich, a 6 do obywateli innych krajów,
nie wykazała naruszania przepisów o ochronie zwierząt. W 1 przypadku
odnotowano przekroczenie normy załadunku o ok. 5%. Stwierdzane
nieprawidłowości dotyczyły: braku dowodu uiszczenia opłaty za przejazd po
drogach krajowych (4 przypadki), wykonywanie przewozu bez wymaganego
zaświadczenia (4 przypadki), brak urządzenia samoczynnie rejestrującego
prędkość (2 przypadki), skrócenie czasu przerwy w pracy (1 przypadek), brak
oświetlenia przyczepy (1 przypadek) � (str. 74,78).

8.3. W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2002 r. przez b. ISiPAR stwierdzono, że
norm dotyczących gęstości załadunku nie przestrzegano w 15% kontrolowanych
jednostek handlowo-transportowych, a przekroczenia norm załadunku
kształtowały się w granicach od 0,3 do 6 %. W 1999 r. stwierdzono że w blisko
33% firm przekraczane były normy załadunku zwierząt (o kilka do
kilkudziesięciu procent) � (str. 79-80).

8.4. Kontrola przeprowadzona w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w
Zebrzydowicach wykazała, że ogółem w badanym okresie padło lub skierowano
na rzeź: 75 koni, 33 szt. bydła, 43 cielęta i 8 owiec. W stosunku do wielkości
eksportu stanowiło to odpowiednio: 0,08%; 0,02%; 0,006%; 0,004% (str. 76-77).

W wyniku przeprowadzonej przez b.ISiPAR kontroli 33 jednostek handlowo-
transportowych, które ogółem przewiozły 1.685.405 szt. zwierząt, odładowania z
powodu padnięć lub urazów stwierdzono w odniesieniu do 0,04% szt. zwierząt
(str. 80).

8.5. Analiza dokumentacji w PIW, załączonej do 128 eksportowych świadectw
zdrowia  wykazała nieprawidłowości w 12 przypadkach tj. 9,5% (str. 74).

9. W wyniku kontroli ujawniono obszary korupcjogenne, do których należało
łączenie zajmowanego stanowiska z pracą w jednostkach kontrolowanych,
zawieranie przez urzędy miast umów z radnymi lub pracownikami wbrew
przepisom ustawowym:
- wykonywanie czynności urzędowych wobec 3 ferm drobiu, w imieniu

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu, przez osobę która jednocześnie

                                                
10 Informacja NIK o wynikach kontroli nadzoru nad warunkami transportu zwierząt gospodarskich, maj
1998 r. Nr DTL-41006/97
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pełniła funkcję opiekuna tych ferm pobierając wynagrodzenie od właścicieli,
było niezgodne z art. 41a, ust.3 ustawy weterynaryjnej (str. 93-94);

- zawarcie przez UM w Łęczycy umowy użyczenia nieruchomości na której
usytuowane było Schronisko z Przedsiębiorstwem, którego właścicielem był
Radny Miasta Łęczyca II i III kadencji, i tym samym dopuszczenie do
wykorzystywania mienia komunalnego, do prowadzenia działalności
gospodarczej przez Radnego Miasta, stanowiło naruszenie przepisu art. 24f ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym11 (str. 62);

- zlecanie w drodze umowy, przez UM w Zamościu zadań pracownikowi
samorządowemu prowadzącemu działalność gospodarczą objętą zakresem
działalności jednostki budżetowej, w której był zatrudniony, stanowiło
naruszenie przepisu art.18 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych12. Ponadto podmiot z którym zawarto umowę nie posiadał
wymaganego art. 7 ust.1 pkt 3 i ust.6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach13 zezwolenia na wykonywanie
działalności będącej przedmiotem umowy (str. 62).

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości NIK skierowała stosowne
wnioski do jednostek kontrolowanych.

10. W wyniku kontroli stwierdzono, że większość wniosków NIK
wynikających z kontroli przeprowadzonej w 1999 r. zostało
wykonanych lub podjęte zostały działania w celu ich realizacji.
Pomimo tego, niektóre spośród wniosków systemowych,
sformułowanych przez NIK w Informacji o wynikach kontroli
�Ochrona zwierząt� z 2000 r. nadal pozostają aktualne.
10.1. Spośród 279 wniosków przekazanych w 1999 r. jednostkom kontrolowanym i

nadrzędnym ponad 77% zostało wykonanych ( str. 104-105).
10.2. Spośród wniosków systemowych zrealizowanych została większość dotycząca

unormowań prawnych i wykonywania nadzoru weterynaryjnego w
miejscach gromadzenia zwierząt. Aktualne pozostają wnioski dotyczące
warunków dokonywania granicznych odpraw weterynaryjnych i działań
podejmowanych przez organy gmin (str. 106-108).

11. W wyniku działań kontrolnych stwierdzono uszczuplenia w dochodach
budżetowych jednostek samorządowych w kwocie 6.648 zł, wobec
których NIK podjęła działania w celu ich odzyskania. Do końca 2002 r.
odzyskano 3.043 zł. W wyniku kontroli prowadzonej na zlecenie NIK
przez b.ISiPAR, Inspekcja wystawiła 5 mandatów o łącznej wysokości
1.200 zł. W 1 przypadku skierowano zawiadomienie do prokuratury w
związku ze stwierdzeniem naruszania przepisów o ochronie zwierząt
(str. 94, 117).

                                                
11 j.t. Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
12 j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm
13 Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.
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* * *

W stosunku do sytuacji z 1999 r. zwiększył się zakres działań
podejmowanych przez organy administracji publicznej jak i inne jednostki
organizacyjne dla zapewnienia właściwych warunków bytowania i transportu
zwierząt. Zdecydowanie poprawił się nadzór służb weterynaryjnych nad
przestrzeganiem praw zwierząt poprzez zintensyfikowanie kontroli i objęcie nimi
większości miejsc gromadzenia zwierząt. Wszystkie spośród kontrolowanych
powiatowych inspektoratów weterynarii obejmowały nadzorem zarejestrowane
podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt, ich skupem i
sprzedażą, organizowaniem targów i spędów zwierząt oraz prowadzeniem
schronisk dla bezdomnych zwierząt. Zwiększyło się zaangażowanie władz
samorządowych w realizację obowiązków z zakresu ochrony zwierząt. Brak
uchwały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i rozstrzyganiu o ich dalszym losie
stwierdzono w przypadku 39% kontrolowanych gmin, podczas gdy w okresie
poprzednim uchwały takiej nie posiadało 89% kontrolowanych gmin.

Skuteczność i rzetelność wykonywania podejmowanych działań nie zawsze
były jednak zadowalające i wystarczające. Wydawane przez powiatowe służby
weterynaryjne zalecenia pokontrolne mające na celu poprawę warunków
bytowania zwierząt czasami realizowane były bardzo opieszale lub wcale. Nadzór
organów gmin nad wydatkowaniem środków publicznych na zapewnienie opieki
zwierzętom bezdomnym często był nierzetelny, co umożliwiało funkcjonowanie
podmiotom nie wywiązującym się należycie z nałożonych na nie obowiązków.
Brak było warunków umożliwiających rzetelne przeprowadzanie i dokumentowanie
nadzoru nad warunkami transportu zwierząt sprawowanego przez graniczne
służby weterynaryjne.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzić można, że zmniejszyła się
skala występowania zjawisk negatywnych w niektórych dziedzinach, nie zostały
one jednak wyeliminowane. Naruszanie zasad zapewnienia dobrostanu zwierząt w
transporcie występowało incydentalnie. Nie poprawiły się natomiast warunki
zapewniane zwierzętom w takich miejscach jak: punkty skupu, targowiska czy
schroniska dla zwierząt bezdomnych. Większość z nich nadal nie spełniało
wszystkich wymagań określonych przepisami. W ponad połowie kontrolowanych
punktów skupu i targowisk stan sanitarny i wyposażenia technicznego był
niewłaściwy. W ponad ¾ kontrolowanych schronisk warunki zapewnione
zwierzętom budziły poważne zastrzeżenia, wiele z nich było przegęszczonych,
uśmiercano w nich ok. 44% psów i ok. 68% kotów. Stan sanitarny i techniczny
obiektów, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie nie zawsze był
zadowalający, a ewidencja zwierząt nie była prowadzona rzetelnie.

Tak więc pomimo odnotowanych w wyniku kontroli pozytywnych zmian w
zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt, w celu dalszej
poprawy warunków zapewnianych zwierzętom niezbędne jest konsekwentne
kontynuowanie działań i realizacja wniosków NIK.
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3. Wnioski

W świetle wyników kontroli, niezależnie od konieczności pełnej realizacji
wniosków przekazanych skontrolowanym jednostkom, o których mowa w rozdziale
III niniejszej Informacji, niezbędne jest przede wszystkim podjęcie działań przez:

•  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1. Przyśpieszenie przygotowania i wydanie brakujących aktów wykonawczych do

ustawy weterynaryjnej, których zakres uregulowany był w aktach
wykonawczych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz ustawy o
ochronie zwierząt14, w tym:
- w sprawie określenia szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy

prowadzeniu zarobkowego przewozu zwierząt oraz ich skupu i sprzedaży, na podstawie art. 5
ust. 4 w związku z ust.1 pkt 1,

- w sprawie określenia szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
prowadzeniu miejsc odpoczynku i gromadzenia zwierząt, na podstawie art. 5 ust. 4 w związku z
ust.1 pkt 4b,

- w sprawie określenia szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
utrzymywaniu zwierząt dzikich, na podstawie art. 5 ust. 4 w związku z ust. 1 pkt 9b,

- w sprawie określenia szczegółowych warunków weterynaryjnych jakie muszą spełniać
gospodarstwa i stada zwierząt poszczególnych gatunków w przypadku, gdy zwierzęta lub
produkty pochodzące od tych zwierząt są wprowadzane na rynek oraz wzoru świadectwa
zdrowia dla tych stad, do wydania którego zobowiązuje art. 5 ust. 5,

- w sprawie określenia procedury dotyczącej weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, mięsa,
środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, niejadalnych
produktów zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, trofeów łowieckich, nawozu naturalnego
od zwierząt jednokopytnych i drobiu oraz dalszego postępowania z tymi towarami, na podstawie
art. 11 ust. 9 pkt 1,

- w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt
gospodarskich, do czego zobowiązuje art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt.

•  Głównego Lekarza Weterynarii

1. Wzmocnienie działań skutkujących spełnianiem wymogów weterynaryjnych
oraz ustawy o ochronie zwierząt przez podmioty prowadzące działalność lub
zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt lub ich skupem i sprzedażą,
organizowaniem lub urządzaniem targów i spędów poprzez konsekwentny
nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad tymi podmiotami.

2. Podejmowanie działań we współpracy z administracją rządową i
samorządową, lekarzami weterynarii wolnej praktyki oraz osobami i
stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną zwierząt w celu systemowego
podejścia do problemu bezdomności zwierząt.

                                                
14  Wg stanu na dzień 31.01.2003 r.
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3. Zapewnienie poprawy skuteczności nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad
schroniskami dla bezdomnych zwierząt.

4. Określenie zakresu i zasad nadzoru nad gospodarstwami utrzymującymi
zwierzęta gospodarskie.

5. Rozważenie możliwości określenia minimalnej częstotliwości i zakresu
przeprowadzania kontroli w podmiotach podlegających nadzorowi
weterynaryjnemu na podstawie ustawy weterynaryjnej.

6. Określenie sposobu postępowania granicznego lekarza weterynarii przy
wypełnianiu i akceptowaniu świadectwa przekroczenia granicy, wymaganego
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. w
sprawie formy i sposobu zgłaszania towaru do weterynaryjnej kontroli
granicznej oraz wzoru weterynaryjnych świadectw przekroczenia granicy
dla zwierząt i produktów, wprowadzonego z dniem 31 maja 2002 r.

7. Podjęcie działań dla doprowadzenia do zgodności zakresu sprawozdań z
realizacji państwowego nadzoru weterynaryjnego z zakresem tego nadzoru
określonym ustawą weterynaryjną.

•  Inspekcję Transportu Drogowego

1. Zapewnienie systematycznej kontroli pojazdów przewożących zwierzęta pod
względem przestrzegania przez przewoźników przepisów dotyczących
ochrony zwierząt i warunków weterynaryjnych.

•  Wojewodów i Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii

1. Zapewnienie w porozumieniu z właściwymi ministrami odpowiednich
warunków do odpraw zwierząt na przejściach granicznych, które zgodnie ze
strategią zintegrowanego zarządzania granicą funkcjonować będą po akcesji
Polski do UE.

2. Rozważenie możliwości polepszenia warunków dokonywania weterynaryjnej
kontroli granicznej na przejściach mających funkcjonować tylko do dnia
akcesji  poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz właściwe i
maksymalne wykorzystanie istniejącej bazy technicznej.

3. Spowodowanie poprawy rzetelności dokonywania i dokumentowania
granicznej kontroli weterynaryjnej transportów zwierząt.

•  Prezydentów miast, burmistrzów i wójtów

1. Spowodowanie podjęcia uchwały rady gminy w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o ich dalszym losie i do tego czasu
zaprzestanie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
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2. Rozważenie możliwości opracowania programów zapobiegających
bezdomności ze szczególnym uwzględnieniem programu sterylizacji, adopcji
oraz znakowania zwierząt.

3. Zapewnienie warunków dla właściwego funkcjonowania istniejących
schronisk dla zwierząt bezdomnych z zagwarantowaniem zwierzętom
humanitarnego traktowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
ochronie zwierząt w tym rozważenie w zależności od lokalnych potrzeb,
możliwości tworzenia nowych schronisk np. w porozumieniu z gminami
ościennymi.

4. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem schronisk i
wydatkowaniem środków publicznych na ochronę zwierząt.

5. Rozwijanie współpracy z Inspekcją Weterynaryjną oraz organizacjami
społecznymi których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

6. Rozważenie stworzenia systemu  gromadzenia danych o liczbie psów i ich
rejestracji ze szczególnym uwzględnieniem psów ras uznanych za agresywne.
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

1. Charakterystyka stanu prawnego

Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami jest
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt15, zwana dalej �uooz�, która
reguluje postępowanie ze zwierzętami m.in. domowymi, gospodarskimi.

W trakcie trwania niniejszej kontroli z dniem 28 września 2002r. weszła
w życie ustawa z dnia 6 czerwca 2002r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt16.
Celem tej nowelizacji było dostosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt
do prawa Unii Europejskiej. We wszystkich przepisach ustawy o ochronie zwierząt
wyrazy �Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami�zastąpiono wyrazami �organizacje
społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt�. Zmiana ta
powoduje możliwość działania na rzecz zwierząt wszystkim organizacjom,
stowarzyszeniom, których statut przewiduje taką działalność.

Przepis art.7 ust.1 uooz otrzymał nowe brzmienie i wprowadził obowiązek
wyrażania zgody przez podmiot, któremu przekazywane jest zwierzę, odebrane
czasowo właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji.

W art.10 uooz wprowadzono zmiany polegające na tym, że uregulowano tryb i
warunki wydawania oraz cofania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za
agresywne oraz wprowadzono zmianę dotychczas istniejącej delegacji poprzez dodanie
wytycznych oraz wprowadzono sankcje karne za prowadzenie hodowli lub
utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia poprzez
dodanie art.37a. .

W art.11 ust.3 uooz wskazano powiatowego lekarza weterynarii jako organ
Inspekcji Weterynaryjnej, z którym należy uzgadniać sprawy związane z
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz dalszym postępowaniem z tymi zwierzętami.

Dodano art.11a, który umożliwi gminom prowadzenie ewidencji psów oraz
pozwoli na identyfikację psów pozostających bez opieki. Koszty z tym związane ponosi
gmina.

Dokonano zmiany art.12 ust.3 uooz oraz dodano ust.3a do art.12 uooz, w
których to przepisach zakazano stosowania hormonów oraz substancji beta-
agonistycznych, z wyłączeniem stosowania tych substancji w leczeniu i rozrodzie
zwierząt.

Nadano nowe brzmienie delegacji dla Ministra RiRW dotyczącej określenia w
drodze rozporządzenia warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich, zawartej w
art. 12 ust.7 uooz.

                                                
15 Dz.U. Nr 111, poz.724 z późn. zm.
16 Dz.U. Nr 135, poz.1141
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Powiatowy lekarz weterynarii został uprawniony do wydawania i cofania
decyzji o dopuszczeniu środka transportu drogowego do użycia w transporcie zwierząt
oraz określono tryb tych decyzji poprzez dodanie ust.4a-4g do art.24 uooz.

Nadano nowe brzmienie delegacji zawartej w art.24 ust.5 oraz dodano w ust.6
upoważnienie do wydania nowej delegacji, co pozwoli na określenie szczegółowych
warunków jakie powinny spełniać środki transportu zwierząt, czas trwania przewozu,
kwalifikacje dla kierowców i konwojentów.

Dodano do ustawy rozdział 10a �Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o
ochronie zwierząt�, w którym wskazano organ nadzoru oraz jego uprawnienia. Nadzór
ten powierzono Inspekcji Weterynaryjnej.

Poniżej przedstawiony został stan prawny obowiązujący w okresie objętym
kontrolą tj. do dnia 30 czerwca 2002r.

Zgodnie z ustawą, każde zwierzę wymaga humanitarnego17 traktowania (art.5
uooz). Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę (art. 1 ust. 1 uooz).

W celu realizacji przepisów ustawy właściwe organy administracji rządowej i
samorządu terytorialnego współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym,
Państwową Inspekcją Weterynaryjną oraz z innymi instytucjami i organizacjami
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (art. 3 uooz).

Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi
jest zabronione (art. 6 ust. 1 uooz). Przez znęcanie się nad zwierzętami należy
rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpienia
(art. 6 ust. 2 uooz).

Zwierzę traktowane w sposób określony w art.6 ust.2 może być czasowo
odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta, burmistrza
(prezydenta miasta) i przekazane do schroniska dla zwierząt albo pod opiekę innej
osoby lub instytucji. Decyzja podejmowana jest z urzędu lub na wniosek Policji, lekarza
weterynarii albo inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub
upoważnionego przedstawiciela innej organizacji społecznej o podobnym statutowym
celu działania (art. 7 ust. 1 uooz)18. Powyższa decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu (art. 7 ust. 2 uooz). Od decyzji, o której mowa w ust.1, przysługuje prawo
wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 3 dni od

                                                
17 Humanitarne traktowanie zwierząt jest to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i
zapewniające mu opiekę i ochronę � art.4 pkt 2 uooz
18 Art. 7 ust.1 zmieniony przez art.45 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej � Dz.U. Nr 12, poz.136 � z dniem 23 lutego 2000r.
Poprzednie brzmienie było następujące: � Zwierzę, które jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie
traktowane, może być odebrane, czasowo lub na stałe, właścicielowi bądź innej utrzymującej je osobie,
na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podjętej z urzędu lub na wniosek organu
Policji, lekarza weterynarii albo inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub
upoważnionego przedstawiciela innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania i
przekazane do schroniska dla zwierząt albo pod opiekę innej osoby lub instytucji.�
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daty doręczenia decyzji. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpoznaje odwołanie w
terminie 7 dni (art.7 ust.2a uooz)19.

W przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawianie zwierzęcia u
dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, policjant, a także
inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub upoważniony
przedstawiciel innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania
może odebrać mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), celem podjęcia przez ten organ decyzji w przedmiocie odebrania
zwierzęcia (art. 7 ust. 3 uooz).

Kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia w
powyższych przypadkach obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna
(art. 7 ust. 4 uooz).

Zgodnie z art. 7 ust. 5 uooz do należności z tytułu kosztów określonych w ust. 4
stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie w trybie art.35 ust.3
przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie
umorzone (art. 7 ust. 6 uooz)20.

Zgodnie z ustawą zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach są
dopuszczalne dla ratowania ich życia lub zdrowia oraz dla koniecznego ograniczenia
populacji i mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby uprawnione (art. 27 ust.
1 uooz).

Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne wykonywane na zwierzętach
lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji, bądź związanych z nią schorzeń,
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione, z zachowaniem koniecznej
ostrożności i oględności, by ograniczyć cierpienie i stres zwierząt (art. 27 ust. 2 uooz).

Zwierzęta domowe

Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek, zapewnić mu pomieszczenie
chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła
dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały
dostęp do wody. Uwięź, na którym trzymane jest zwierzę, nie może powodować u
niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu (art. 9
uooz).

                                                
19 Art. 7 ust.2a dodany przez art.45 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej � Dz.U. Nr 12, poz.136 � z dniem 23 lutego 2000r.
20 Art. 7 ust.6 zmieniony przez art. 45 pkt 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej � Dz.U. Nr 12, poz.136 � z dniem 23 lutego
2000r. Poprzednie brzmienie było następujące: �Jeżeli zwierzę zostało odebrane z powodu rażącego
zaniedbania go lub okrutnego traktowania przez właściciela lub przez inną osobę za przyzwoleniem
właściciela, z dniem uprawomocnienia się decyzji o odebraniu wygasa jego prawo własności do tego
zwierzęcia i staje się on własnością gminy. W takim przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta)
rozporządza zwierzęciem stosownie do okoliczności, w szczególności oddaje je do schroniska, sprzedaje
lub nieodpłatnie przekazuje na własność odpowiedniej osobie albo instytucji.�
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Utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia właściwego
organu gminy (art. 10 ust. 1 uooz). Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
wydał w dniu 15 grudnia 1998 r. rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów
uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie
psa takiej rasy21. Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia, osoba ubiegająca się o wydanie
zezwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, składa pisemny wniosek do
właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, organu gminy, w terminie 30
dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie.

Zgodnie z ustawą, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz
rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi może odbywać się wyłącznie na mocy
uchwały właściwej rady gminy, podjętej po uzgodnieniu z państwowym lekarzem
weterynarii działającym na podstawie odrębnych przepisów oraz po zasięgnięciu opinii
upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub
innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania. Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz inne organizacje społeczne o podobnym
statutowym celu działania mogą zapewnić bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu
prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu
terytorialnego (art. 11 ust.1, 3 i 4 uooz).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt22, wydane na podstawie art. 11 ust. 2 uooz, reguluje zasady i warunki
wyłapywania zwierząt domowych i gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela
lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o czystości i porządku w gminach23

stanowi, że do zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku,
należy m.in.:

•  zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi
gminami instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych lub ich części,

•  określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

•  organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach,

•  zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt
lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w
tym zakresie (art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 lit.c, pkt 4, 5 i 8 ww. ustawy)24.

                                                
21 Dz.U. Nr 159, poz. 1051
22 Dz.U. Nr 116, poz. 753
23 Dz.U. Nr 132, poz.622 z późn. zm.
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, na prowadzenie przez przedsiębiorców
działalności w zakresie m.in. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części - wymagane jest uzyskanie zezwolenia.25

Powyższe zezwolenie udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta
właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług (art.7 ust.6 ww. ustawy).
Zezwolenie powinno określać m.in. wymagania w zakresie jakości usług objętych
zezwoleniem, niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
wymagane po zakończeniu działalności oraz inne wymagania szczególne wynikające z
odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego
wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej
dokumentacji działalności objętej zezwoleniem (art.9 ust.1 pkt 4-6 ww. ustawy).
W myśl art.9 ust.2 ww ustawy26 jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie
wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do
niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo
wezwania nadal narusza te warunki, organ może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie
bez odszkodowania.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej27, zwana dalej
�uw�, stanowi, że podmioty zajmujące się m.in. prowadzeniem schronisk dla zwierząt
oraz zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem lub spalaniem zwłok zwierzęcych i ich
części, są obowiązane zgłosić właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii zamiar
rozpoczęcia działalności w terminie co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem i
zaprzestanie działalności w terminie 7 dni od jej zaprzestania (art. 5 ust. 1 pkt 8 i 9
uw)28. Podmioty, o których mowa w ust.1, obowiązane są zawiadomić właściwego
powiatowego lekarza weterynarii o czasie i miejscu organizowania lub urządzania
targów, spędów, i wystaw oraz załadunku i wyładunku zwierząt (art.5 ust.2 uw).
Prowadzenie ww. działalności jest dozwolone po zapewnieniu warunków
                                                                                                                                              
24 Art.3 ust.2 pkt 8 zmieniony przez art.53 pkt 3 lit.a) tiret czwarte ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o
wprowadzeniu ustawy � Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
� Dz.U. Nr 100, poz.1085 � z dniem 1 października 2001r. Poprzednie brzmienie było następujące:
�zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację, własnych lub wspólnych z innymi gminami, grzebowisk
oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych i ich części,�
25 Art. 7 zmieniony przez art.53 pkt ustawy z dnia 24 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy � Prawo
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw � Dz.U. Nr 100, poz.1085 � z
dniem 1 października 2001r. Poprzednie brzmienie było następujące: �Na prowadzenie przez podmioty
inne niż gminne jednostki organizacyjne m.in. działalności polegającej na ochronie przed bezdomnymi
zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części - wymagane jest uzyskanie zezwolenia.�
26 Art.9 ust.2 zmieniony przez art.53 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy �
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw � Dz.U. Nr 100,
poz.1085 � z dniem 1 października 2001r. Zmiana polegała na zastąpieniu wyrazu �podmiot� wyrazem
�przedsiębiorca�.
27 j.t. Dz.U. z 1999r. Nr 66, poz.752 z późn. zm.
28 art. 5 ust.1 zmieniony przez art.2 pkt 4 lit.a ustawy z dnia 25 lipca 2001r. � Dz.U. Nr 129, poz.1438 � z
dniem 13 lutego 2002r. Poprzednio był obowiązek zgłaszania właściwemu powiatowemu lekarzowi
weterynarii zamiar rozpoczęcia działalności w terminie co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem i
zaprzestanie działalności w terminie 7 dni od jej zaprzestania.
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lokalizacyjnych, technicznych, sanitarnych, technologicznych i organizacyjnych
zabezpieczających przed zagrożeniem epizootycznym lub epidemicznym i
zapewniających właściwą jakość zdrowotną środków żywności pochodzenia
zwierzęcego oraz jakość materiału biologicznego, zwanych dalej �warunkami
weterynaryjnymi� (art. 5 ust. 3 uw). Ponadto, zgodnie z ww. ustawą:

•  psy w wieku powyżej dwóch miesięcy żyjące na obszarze całego kraju, podlegają
obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, a psy poddane
szczepieniu podlegają wpisowi do rejestrów prowadzonych w punktach szczepień
wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii (art. 8 ust. 1  i 3 uw)29,

•  zwłoki zwierzęce i ich części, jeżeli nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną,
należy niezwłocznie dostarczyć podmiotom zajmującym się zbieraniem lub
przetwarzaniem zwłok zwierzęcych albo na grzebowisko lub w wyznaczone miejsce
spalania zwłok zwierzęcych (art. 9 ust. 1 uw)30.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wydał, na podstawie
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 8 oraz ust. 4 uw,
rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków
weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów,
spędów i wystaw zwierząt oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt31.

Stosownie do § 8 ww. rozporządzenia schroniska dla zwierząt powinny być
zlokalizowane w miejscach oddalonych co najmniej o 300 m od siedzib ludzkich i
miejsc określonych w § 4.
Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, schronisko dla zwierząt powinno być
prowadzone w miejscach ogrodzonych, utwardzonych, oznaczonych i  zabezpieczonych
przed dostępem zwierząt z zewnątrz, a do pomieszczeń w których gromadzone są
zwierzęta, powinna być doprowadzona bieżąca woda zdatna do picia. Warunki
lokalizacji i wyposażenia schronisk określa § 1 ust. 2 i § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W myśl § 10 ust.1. ww. rozporządzenia zwierzęta przyjmowane do schroniska
powinny być oznakowane oraz odbyć 14-dniową kwarantannę w pomieszczeniach, o
których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1.

Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt powinien w szczególności:
1) zapewnić co najmniej raz w miesiącu badania zwierząt przez lekarza weterynarii,
2) systematycznie oczyszczać i okresowo, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

przeprowadzać dezynfekcję, deratyzację i dezynsekcję klatek, boksów i wybiegów
dla zwierząt,

                                                
29 od dnia 13 lutego 2002r. ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej
trzech miesięcy
30 Od dnia 13 lutego 2002r. brzmienie art.9 ust.1 jest następujące �Materiał szczególnego, wysokiego i
niskiego ryzyka, o ile nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, należy niezwłocznie zgłosić i
przekazać podmiotom zajmującym się jego zbieraniem lub przetwarzaniem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.�
31 Dz.U. Nr 9, poz.84
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3) prowadzić ewidencję przyjmowanych do schroniska i wydawanych zwierząt oraz
zwierząt padłych i poddanych eutanazji, a także danych osób przekazujących i
biorących zwierzęta ze schroniska.

4) prowadzić książkę kontroli weterynaryjnej, w której będą dokonywane wpisy
lekarza weterynarii dotyczące okresowych badań (data badania, wykonane zabiegi,
wydane zalecenia) oraz adnotacje powiatowego lekarza weterynarii dotyczące
przeprowadzonej kontroli i wydanych zaleceń- § 10 ust.2. ww. rozporządzenia.
Koty przebywające w schronisku dla zwierząt powinny być zaszczepione przeciw

wściekliźnie (§ 10 ust.3. ww. rozporządzenia.).

Zwierzęta gospodarskie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 uooz, kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie
obowiązany jest do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki
chowu i hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych
cierpień.

Przepis art. 12 ust. 3-6 uooz zabrania podawania zwierzętom w karmie
hormonów wzrostu, tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby, obsady zwierząt ponad
ustalone normy powierzchni dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego oraz
importu zwierząt i produktów zwierzęcych uzyskanych w wyniku chowu lub hodowli z
naruszeniem przepisów ustawy.

Przepis art. 13 ust. 1 uooz reguluje instytucje zezwolenia na wprowadzenie
nowych (dotychczas nie stosowanych) technologii chowu zwierząt.

Nie zostały wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi akty wykonawcze
zgodnie z upoważnieniami zawartymi w art. 12 ust. 7 i 13 ust. 2 uooz.

W myśl art.5 ust.1 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej podmioty podejmujące
działalność lub zajmujące się m.in. zarobkowym przewozem zwierząt lub ich skupem i
sprzedażą, organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt,
prowadzeniem schronisk dla zwierząt, prowadzeniem składów celnych lub działalnością
w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych w zakresie obrotu towarami
podlegającymi weterynaryjnej kontroli granicznej - są obowiązane zgłosić właściwemu
powiatowemu lekarzowi weterynarii zamiar rozpoczęcia działalności w terminie co
najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem i zaprzestanie działalności w terminie 7 dni od
jej zaprzestania.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio w przypadku prowadzenia gospodarstwa, w
którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie (art.5 ust.1a uw)32.

Podmioty, o których mowa w ust. 1, obowiązane są zawiadomić właściwego
powiatowego lekarza weterynarii o czasie i miejscu organizowania lub urządzania
targów, spędów i wystaw oraz załadunku i wyładunku zwierząt (art.5 ust.2 uw)
                                                
32 Art.5 ust.1a dodany przez art.2 pkt4 lit.b ustawy z dnia 25 lipca 2001r. � Dz.U. Nr 129, poz.1438
zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 13 lutego 2002r. z tym, że w odniesieniu do gospodarstw, w
których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.
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Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 i 1a, wymaga spełnienia warunków
lokalizacyjnych, technicznych, sanitarnych, technologicznych i organizacyjnych
zabezpieczających przed zagrożeniem epizootycznym lub epidemicznym i
zapewniających właściwą jakość zdrowotną towarów, zwanych dalej "warunkami
weterynaryjnymi". Powiatowy lekarz weterynarii może w każdym czasie kontrolować,
czy spełnione są warunki weterynaryjne (art.5 ust. 3 i 3b uw)33.

Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia
działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 4-5, 7, 7a, 9, 9a i 12, wydaje decyzję
administracyjną stwierdzającą spełnienie warunków weterynaryjnych do prowadzenia
tej działalności albo o ich niespełnieniu. Odwołanie od decyzji przysługuje w trybie
przewidzianym w art. 39 ust. 2. (art.5 ust.3a uw)34.

Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa w ust. 1 i
1a (art.5 ust.3c uw)35.

W razie stwierdzenia, że działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-10 i 12 oraz
ust. 1a, jest prowadzona niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi, powiatowy lekarz
weterynarii może wydać decyzję administracyjną nakazującą usunięcie uchybień lub
wstrzymującą prowadzenie działalności do czasu ich usunięcia. Jeżeli podmiot
prowadzący działalność nie stosuje się do zaleceń wynikających z decyzji, o której
mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii może zakazać, w drodze decyzji,
dalszego prowadzenia działalności określonej w art. 5 ust. 1 i 1a.( art.6 ust.1 i 3 uw)36.

 Zgodnie z art.33 ust.1 uooz37 uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie:
1) potrzebą gospodarczą,
2) względami humanitarnymi,
3) koniecznością sanitarną,
4) nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub
życia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych lub dziko żyjących,

5) potrzebami nauki, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 9,

                                                
33 Art.5 ust.3b dodany przez art.2 pkt4 lit.b ustawy z dnia 25 lipca 2001r. � Dz.U. Nr 129, poz.1438
zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 13 lutego 2002r.
34 Art.5 ust.3a dodany przez art.2 pkt 4 lit.d ustawy z dnia 25 lipca 2001r. � Dz.U. Nr 29, poz.1438
zmieniający niniejszą ustawe z dniem 13 lutego 2002r.
35 Art.5 ust.3c dodany przez art.2 pkt4 lit.c ustawy z dnia 25 lipca 2001r. � Dz.U. Nr 129, poz.1438
zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 13 lutego 2002r. z tym, że w odniesieniu do gospodarstw, w
których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.
36 Art.6 ust.3 dodany przez art.2 pkt5 ustawy z dnia 25 lipca 2001r. � Dz.U. Nr 129, poz.1438
zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 13 lutego 2002r. z tym, że w odniesieniu do gospodarstw, w
których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.
37 Art.33 ust.1 zmieniony przez art.2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o zmianie ustawy o
ochronie przyrody  - Dz.U. z 2001r. Nr 3, poz.21- z dniem 2 lutego 2001r. Poprzednie brzmienie było
następujące: �Uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie:
1) potrzebą gospodarczą,
2) względami humanitarnymi,
3) koniecznością sanitarną,
4) nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
5) potrzebami nauki, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 9.�



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Charakterystyka stanu prawnego

29

6) wykonywaniem zadań związanych z ochroną przyrody na obszarach parków
narodowych i rezerwatów przyrody.

Jeżeli zachodzą przyczyny, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, zwierzę może być
uśmiercone za zgodą właściciela, a w braku jego zgody, na podstawie orzeczenia
lekarza weterynarii. Ustalenie właściciela i uzyskanie jego zgody nie dotyczy zwierząt
chorych na choroby zwalczane z urzędu (art.33 ust.2 uooz)

W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień
zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, inspektor Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji o podobnym statutowym celu
działania, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej, Straży Granicznej,
pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży
Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.
Gdy bezzwłoczne uśmiercenie zwierzęcia jest niezbędne do realizacji zadań związanych
z ochroną przyrody na obszarze parku narodowego, potrzebę uśmiercenia zwierzęcia
stanowiącego zagrożenie stwierdza w decyzji administracyjnej dyrektor parku
narodowego, na którego obszarze znajduje się to zwierzę. Uprawnionymi do wykonania
decyzji są upoważnieni przez dyrektora parku narodowego pracownicy wchodzący w
skład Służby Parków Narodowych (art.33 ust. 3 i 3a)38.

W sytuacji, o której mowa w ust. 3 i 3a, dopuszczalne jest użycie broni palnej przez
osobę uprawnioną (art.33 ust.4 uooz).

Obrót i transport zwierząt

Transport zwierząt odbywa się środkami do tego celu przystosowanymi i jest
prowadzony w odpowiednich warunkach, a w szczególności:
1) zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą im

krępować leżenia i wstawania w czasie transportu,

2) podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią
nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie
higieny,

3) środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej
temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji,

4) w trakcie dłuższego transportu zwierzęta muszą mieć zapewnioną odpowiednio
często wodę i karmę oraz odpoczynek,

5) zwierzętom chorym lub rannym zapewnia się niezwłocznie pomoc weterynaryjną,

6) zwierzęta wwożone do kraju oraz wywożone za granicę muszą być wiezione
najkrótszą drogą i bez zbędnych postojów, a ich odprawa graniczna odbywa się poza
kolejnością (art.24 ust.1 uooz).

Przepis art.24 ust.2 uooz formułuje  dwa bezwzględne zakazy :

- transportu zwierząt w okresie okołoporodowym oraz młodych zwierząt oddzielonych
od matek, niezdolnych do przyjmowania stałych pokarmów,

                                                
38 art.33 ust. 3a dodany przez art.2 pkt 2 lit. b a ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o zmianie ustawy o
ochronie przyrody  - Dz.U. z 2001r. Nr 3, poz.21- z dniem 2 lutego 2001r.
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- przeładunku zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Zwierzęta padłe oraz zwierzęta nie nadające się do dalszego transportu muszą być
usunięte na pierwszym postoju (art.24 ust.3 uooz)

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad i warunków wykonywania transportu,
określonych w ust. 1-3, ponosi przewoźnik (art.24 ust.4 uooz).

Wypełniając delegację z art.24 ust.5 uooz Minister Transportu i Gospodarki
Morskiej wydał rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1998r. w sprawie szczegółowych
zasad i warunków transportu zwierząt39, które określa szczegółowe zasady i warunki
transportu zwierząt, maksymalny czas transportu dla danego gatunku i przedziału
wiekowego zwierząt oraz sposób postępowania ze zwierzętami chorymi oraz padłymi w
czasie transportu.

Przewoźnik może przyjąć zwierzęta do przewozu tylko wówczas, gdy m.in. został
przedłożony plan trasy w przypadku, gdy przewóz wraz z postojami będzie trwał dłużej
niż 8 godzin. Plan trasy powinien zawierać m.in. wykaz miejsc i okresów postoju ze
wskazaniem celu każdego postoju (§ 5 ust.1 pkt i ust.3 pkt 9 ww. rozporządzenia).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, określa zasady
m.in.. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, wymagania weterynaryjne dotyczące
produkcji towarów40 i obrotu41 nimi oraz organizację, zasady i tryb działania Inspekcji
Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 oraz ust.4 uw Minister Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej wydał rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie
szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym
przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie42.

Zwierzęta, o których mowa w art.7 ust. 1 i 2 (m.in.. bydło, owce, kozy, świnie, konie),
mogą być wprowadzone do obrotu, jeżeli są oznakowane, z wyjątkiem koni,
zaopatrzone w paszport, w przypadku bydła i koni, wpisane do księgi rejestracji, z
wyjątkiem koni, zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego
lekarza weterynarii. Zwierzęta inne niż wymienione w art.7 ust. 1 i 2 mogą być
wprowadzane do obrotu, jeżeli są zaopatrzone w świadectwa zdrowia, wystawiane
przez powiatowego lekarza weterynarii oddzielnie dla każdej partii zwierząt lub dla
poszczególnego zwierzęcia (art.7 ust.14 i 15 uw).

Przepisy dotyczące zapobieganie przenoszeniu z zagranicy i za granicę chorób
zakaźnych zwierząt zawarte są w art.10 � 18 uw.

Zgodnie z art.10 uw weterynaryjnej kontroli granicznej podlega:

                                                
39 Dz.U. Nr 86, poz.552
40 pojęcie towary oznacza zwierzęta, mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, materiał
biologiczny, niejadalne produkty zwierzęce, środki żywienia zwierząt
41 pojęcie obrót oznacza wprowadzenie na rynek towarów, handel nimi, ich przywóz, wywóz i przewóz
42 Dz.U. Nr 39, poz.394 ze zm.
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1) wprowadzanie lub zamiar wprowadzenia towarów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zwane dalej "przywozem",

2) wyprowadzanie lub zamiar wyprowadzenia towarów poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "wywozem",

3) przewóz towarów lub zamiar przewozu w procedurze tranzytu w rozumieniu
przepisów Kodeksu celnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych
krajów, zwany dalej "przewozem".

Stosownie do art.10 a uw43 zabrania się m.in.:
- przywozu lub przewozu zwierząt chorych, podejrzanych o zakażenie, produktów,

surowców i odpadów pochodzących od takich zwierząt oraz materiału wysokiego i
szczególnego ryzyka,

- przywozu lub przewozu zwierząt niezdolnych do kontynuowania podróży w
rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt,

- przywozu lub przewozu towarów bez wymaganej dokumentacji,

- przewozu zwierząt bez pisemnego potwierdzenia, że zostaną one przyjęte przez
pierwszy kraj sąsiadujący z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- przywozu i przewozu towarów przez inne przejścia graniczne niż określone na
podstawie przepisów art. 14 ust. 14 pkt 1,

- przywozu lub przewozu towarów, które nie spełniają innych warunków
weterynaryjnych określonych niniejszą ustawą lub przepisami szczególnymi.

Zgodnie z art.11 ust.1 uw zwierzęta mogą być przywożone, jeżeli:
1) są zaopatrzone w oryginał świadectwa zdrowia sporządzony w co najmniej dwóch

językach - w języku polskim i w języku kraju ich pochodzenia lub w języku polskim
i angielskim, wydany przez właściwy organ państwa, z którego pochodzą, oraz w
inne dokumenty towarzyszące przesyłce,

2) w dniu wystawienia świadectwa zdrowia państwa, z których pochodzą, lub ich części
są wpisane do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii,

3) są oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,

4) osoba zainteresowana ładunkiem poinformuje, z wyprzedzeniem przynajmniej
jednego dnia roboczego, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych
nośników informacji, granicznego lekarza weterynarii z właściwego przejścia
granicznego, przez które zwierzęta będą przewożone, o przewidywanym czasie
przywozu zwierząt, ich gatunku i liczbie,

5) importer uzyska decyzję właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie
ustalenia miejsca kwarantanny lub uboju zwierząt.

Przywóz towarów niespełniających warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
wymaga zezwolenia Głównego Lekarza Weterynarii. Zezwolenie określa szczegółowe
wymagania, jakim powinno odpowiadać świadectwo zdrowia, w które towar ma być

                                                
43 art.10a dodany przez art.2 pkt 9 ustawy z dnia 25 lipca 2001r. � Dz.U. Nr 129, poz. 1438, zmieniający
niniejszą ustawę z dniem 13 lutego 2002r.
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zaopatrzony, oraz inne warunki, w zależności od rodzaju towaru, po spełnieniu których
towar może być przywieziony (art.11 ust.4 uw).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 uw towary mogą być przewożone przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 11 ust. 1
pkt 1 i 2 lub określone w zezwoleniu wydanym przez Głównego Lekarza Weterynarii.

 Zwierzęta mogą być przewożone, jeżeli:
1) są oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,

2) są zaopatrzone w oryginał świadectwa zdrowia wystawiony przez właściwy organ
państwa, z którego pochodzą, oraz urzędowe tłumaczenie tego świadectwa na język
polski,

3) w dniu wystawienia świadectwa zdrowia państwa, z których pochodzą, lub ich części
są wpisane do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii lub
jeżeli spełniają wymagania określone w zezwoleniu Głównego Lekarza Weterynarii,

4) osoba zainteresowana ładunkiem poinformuje z wyprzedzeniem granicznego lekarza
weterynarii z właściwego przejścia granicznego, przez które zwierzęta będą
przewożone, o przewidywanym czasie przywozu zwierząt, ich gatunku i liczbie
(art.12 ust 2 uw).

Towary przewożone nie mogą być na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyładowywane
lub przeładowywane bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii lub
właściwego granicznego lekarza weterynarii (art.13 uw). Towary przywożone oraz
przewożone podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej (art.14 ust.1 uw).

Weterynaryjna kontrola graniczna obejmuje w przypadku przywozu i przewozu:
- sprawdzenie, czy nie zostały naruszone przepisy art. 10a,
- kontrolę dokumentów,
- kontrolę tożsamości,
- kontrolę fizyczną44,
- sprawdzenie, czy nie zostały naruszone przepisy dotyczące ochrony zwierząt

podczas transportu
- postawienie w świadectwie zdrowia odpowiedniej pieczęci i dokonanie wpisu przez

granicznego lekarza weterynarii o przeprowadzeniu kontroli i jej wyniku. (art.14
ust.4 i 5 uw)

W przypadku przywozu deklarowane przeznaczenie celne towaru powinno być
zgodne z określonym w decyzji, wydanej przez właściwego powiatowego lekarza
weterynarii, miejscem: składowania, w przypadku produktów albo kwarantanny lub
uboju, w przypadku zwierząt. W razie braku deklaracji określającej przeznaczenie celne
w świadectwie weterynaryjnym przekroczenia granicy towar będzie podlegał takiej
kontroli weterynaryjnej jak towar przywożony (art.14 ust.7 i 8 uw).

 W przypadku przywozu towaru graniczny lekarz weterynarii zatrzymuje oryginalne
świadectwo zdrowia lub inne dokumenty weterynaryjne towarzyszące przesyłce i
wystawia świadectwo weterynaryjne przekroczenia granicy zawierające wynik

                                                
44 w przypadku przewozu kontrola weterynaryjna obejmuje kontrolę fizyczną jedynie w przypadku, gdy
istnieje jakiekolwiek podejrzenie zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt
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przeprowadzonej weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wydaje poświadczone kopie
zatrzymanych oryginalnych dokumentów. W przypadku przewozu towaru graniczny
lekarz weterynarii wydaje weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy i
zatrzymuje kopię oryginału weterynaryjnego świadectwa zdrowia lub innych
dokumentów weterynaryjnych towarzyszących przesyłce oraz wydaje poświadczone
kopie innych otrzymanych dokumentów. Organ celny uzna za dopuszczalne tylko takie
przeznaczenie celne towaru, które jest zgodne z warunkami określonymi przez
granicznego lekarza weterynarii w weterynaryjnym świadectwie przekroczenia granicy
(art.14 ust.9 uw).

Graniczny lekarz weterynarii wydaje decyzję w sprawie zakazu przywozu lub przewozu
towarów albo nakazu zabicia, uboju lub uboju sanitarnego zwierząt, zniszczenia
produktów lub innych rzeczy, jeżeli kontrola wykaże, że:
1) towary nie spełniają warunków określonych w art. 11 i 12,
2) zostały naruszone przepisy art. 10a.

Graniczny lekarz weterynarii może:
1) w razie zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt zastosować środki przewidziane w

przepisach art. 22 pkt 1-10 i 13,
2) nakazać przeprowadzenie uboju z konieczności zwierząt, które ze względu na stan

zdrowia nie nadają się do dalszego transportu, a w szczególności zwierząt, które
doznały urazów lub zranień,

3) zakazać przywozu z zagranicy towarów nieoznakowanych zgodnie z przepisami o
znakowaniu środków spożywczych lub przepisami o znakowaniu zwierząt,

w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić kontrolę weterynaryjną w zakresie, jaki
uzna za stosowny (art.14 ust.11 i 12 uw).

Weterynaryjna kontrola graniczna przy wywozie towarów za granicę obejmuje
sprawdzenie dokumentów wymaganych przez władze weterynaryjne państwa, do
którego towar jest wywożony, oględziny towaru, a w razie potrzeby jego badanie. Przy
przeprowadzaniu powyższej kontroli przepisy art. 14 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 stosuje się
odpowiednio.

Na podstawie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt
rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej utworzono Inspekcję Weterynaryjną,
którą kieruje Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji
rządowej (art.34 ust.1-3 uw).

Zakres działania Inspekcji Weterynaryjnej określa art.35 uw, a jej zadania wykonują
następujące organy: Główny Lekarz Weterynarii, wojewoda przy pomocy
wojewódzkiego lekarza weterynarii jako kierownika wojewódzkiej inspekcji
weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, powiatowy
lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej, wchodzącej w
skład zespolonej administracji powiatowej, pod zwierzchnictwem starosty, graniczny
lekarz weterynarii (art.36 ust.1 uw).
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Na podstawie art.14 ust.6 uw Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
wydał rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1997r. w sprawie określenia przejść
granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna45.

Od dnia 30 maja 2002r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2002r. w sprawie wymagań, jakie powinny być
spełnione dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejść granicznych, na
których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna46.

Na podstawie art.14 ust.16 uw Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w
drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej �Monitor
Polski� wykaz towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej, z
uwzględnieniem kodów nomenklatury towarowej taryfy celnej (PCN).

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej47

wprowadzone w drodze rozporządzenia klasyfikacje i nomenklatury stosuje się
w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych
rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Zgodnie z art. 30 ww.
ustawy, podmioty gospodarki narodowej są obowiązane m.in. do stosowania w
prowadzonej ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości standardów klasyfikacyjnych
ustalonych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

Ustawa z dnia 9 stycznia 1997r. � Kodeks celny48 reguluje zasady i tryb przywozu
towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego,
związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym49 określa zasady
podejmowania i wykonywania: krajowego transportu drogowego, międzynarodowego
transportu drogowego, niezarobkowego krajowego przewozu drogowego, niezarobkowego
międzynarodowego przewozu drogowego oraz zasady działania Inspekcji Transportu
Drogowego.

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m.in. kontrola przestrzegania
szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt i w celu realizacji tego zadania
Inspekcja współdziała m.in. z organami samorządu terytorialnego � art.50 pkt 5 i
art.67 ust.2 ww. ustawy.

                                                
45 Dz.U. Nr 150, poz.996 z późn. zm.
46 Dz.U. Nr 56, poz.509
47 Dz.U. Nr 88, poz.439 z późn. zm.
48 j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 75, poz.802 z późn. zm.
49 Dz.U. Nr 125, poz.1371 z późn. zm.
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2. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne

Ochrona zwierząt przed cierpieniem powodowanym przez ludzi, to wydźwięk
większości przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z art. 1 ust. 1 uooz: Zwierzę
jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Na organy administracji publicznej ustawa nakłada obowiązki w zakresie
zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym, podejmowania działań dla zapewnienia
realizacji przepisów ustawy i sprawowania nadzoru nad jej wykonywaniem.

Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym należy do zadań własnych gminy. W
Polsce, na 2.489 gmin i 373 powiaty (łącznie z miastami na prawach powiatu), 1999 r.
funkcjonowały 122 schroniska dla bezdomnych zwierząt, w 2000 r.- 134, a w 2001 r. -
135. Oznacza to, że jedno schronisko dla bezdomnych zwierząt przypadało na ponad 18
gmin i blisko 3 powiaty. Wg szacunków GIW, w 2000 r. w schroniskach przebywało
ponad 110 tys. zwierząt w tym ponad 80 tys. psów i ok. 30 tys. kotów. W stosunku do
roku 1999 ilość psów w schroniskach wzrosła o 21% i wzrost ten ma charakter stały.
Ilość schronisk jest z pewnością zbyt mała. Dla poprawy istniejącej sytuacji wskazane
jest opracowanie programu systemu międzygminnych schronisk dla bezdomnych
zwierząt. Duże zagęszczenie zwierząt w schroniskach ma bowiem wpływ na wzrost
agresji i zagryzanie się zwierząt oraz wzrost liczby zachorowań na choroby zakaźne.

Dochody z podatków od posiadania psów były zwykle bardzo niskie i stanowiły
poniżej 0,05% dochodów gmin. Niektóre rady gmin podejmowały uchwały o
zaniechaniu wymierzania podatku od posiadania psa ze względu na niską ich
ściągalność.

Wiele spośród kontrolowanych organów samorządu terytorialnego, jako
przyczynę małego zaangażowania w sprawy ochrony zwierząt, a nawet niepełnej
realizacji nałożonych na nie obowiązków, wskazywało brak wystarczających środków
finansowych.

Uwarunkowania ekonomiczne są również podawane jako główny powód
niewielkiej skali działań profilaktycznych � zapobiegających zjawisku bezdomności
zwierząt takich jak znakowanie i sterylizacja. Niektóre zarządy miast przeprowadzały
wstępne szacunki dotyczące kosztów elektronicznego znakowania zwierząt. W swoich
kalkulacjach nie brały zwykle pod uwagę, że w dłuższym okresie czasu podjęte
działania przyczyniłyby się do zmniejszenia kosztów ponoszonych na wyłapywanie
zwierząt bezdomnych i zapewnianie im dalszej opieki.

Rozpoczęcie w 1995 r. w Gdańsku realizacji pilotażowego Programu Komputerowej
Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt �Podaj Łapę�, finansowanego przez gminę Gdańsk a
wdrażanego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce wykazało, że
poprzez znakowanie zwierząt właściciele stają się bardziej odpowiedzialni w stosunku
do zwierząt i świadomi swoich obowiązków jako opiekunów. Znika problem psów
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pozornie bezpańskich (liczba psów, przebywających w gdańskim schronisku
zmniejszyła się z 400 w 1995 roku, do 170 rezydujących obecnie). Zwiększyła się
liczba szczepionych psów, co zmniejszyło zagrożenie rozprzestrzeniania się
wścieklizny. Znakowanie umożliwia także stosowanie przepisów administracyjnych i
porządkowych w mieście. Dzięki identyfikacji nastąpił zauważalny wzrost dochodów z
tytułu podatków płaconych przez właścicieli za posiadanie psa, w takim stopniu, że w
1997 roku z podatków, które wpłynęły do kasy miejskiej, sfinansowano cały program
wszczepiania identyfikatorów w Gdańsku. W chwili obecnej do programu przystąpiło
21 gmin.

Innym sposobem zapobiegającym bezdomności zwierząt jest ich sterylizacja. W
schroniskach zabieg ten wykonywany jest zbyt rzadko. Nie przeprowadza się go z
powodu braku środków finansowych na ten cel.   W 2000 roku w polskich schroniskach
poddano sterylizacji jedynie  6,4% psów i 16,3% kotów.

Niedofinansowanie to także powód, że w wielu schroniskach brak jest
niezbędnego wyposażenia, miejsc przeznaczonych na kwarantannę i miejsc dla zwierząt
chorych lub podejrzanych o chorobę.

W odniesieniu do zwierząt nie będących bezdomnymi, obowiązek zapewnienia im
właściwych warunków spoczywa na ich właścicielu lub opiekunie. Zadaniem zaś
administracji publicznej jest sprawowanie nadzoru. Zgodnie z obowiązującym od 13.
02.2002 r. przepisem art. 35 ust.1 pkt 10 ustawy weterynaryjnej, nadzór nad
przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony zwierząt sprawuje Inspekcja
Weterynaryjna. Również ustawa ooz w brzmieniu obowiązującym od 28 września 2002 r.
wskazuje IW jako właściwą do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o
ochronie zwierząt (art.34 a).

Uzyskane w toku kontroli dane wskazują, że organizacja IW i jej uprawnienia nie
gwarantują jednak pełnej skuteczności nadzoru. Zostało to również odnotowane na
spotkaniu grup roboczych ds. prawa weterynaryjnego w Brukseli w dniach 12-13
grudnia 2001 r. oraz podczas kontroli przeprowadzonej w Polsce przez przedstawicieli
UE w dniach 15-26 kwietnia 2002 r.

Na spotkaniu grup roboczych ds. prawa weterynaryjnego w Brukseli szczególną
uwagę zwracano na kwestie niezależności Inspekcji Weterynaryjnej i jednoznaczności
przy wskazaniu zależności służbowych wewnątrz Inspekcji. Polska została wskazana
jako przykład istnienia trudnych do zrozumienia zależności (wojewoda � WLW,
starosta - PLW), nie dających, zdaniem strony unijnej, gwarancji pełnej niezależności
działania w kwestiach objętych kompetencjami IW. Uwagę zwrócono również na
sprawy pobierania opłat weterynaryjnych i związanego z tym finansowania działania
Inspekcji.

Kontrola UE, przeprowadzona w Polsce w dniach 15.04-26.04.2002 r., zawarła w
swoim raporcie odnośnie niezależności służb nadzoru weterynaryjnego co następuje:
�Pracownicy wojewódzkich i lokalnych inspektoratów weterynaryjnych zatrudniani są
przez wojewodów i starostów i opłacani z ich budżetów. Stanowisko wojewódzkiego i
gminnego inspektora weterynaryjnego nie jest prawnie etatem � osoby te są
powoływane do pełnienia funkcji i w związku z tym nie są objęte ustawą o
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pracownikach służby cywilnej z 18 grudnia 1998 i rozporządzeniem wprowadzającym
ustawę w życie z dnia 29 października 1999. W związku z powyższym, w czasie
wykonywania swoich obowiązków nie cieszą się oni takim samym poziomem
niezależności opinii i decyzji jak przedstawiciele innych urzędów nadzoru (np.
inspektoraty ochrony środowiska czy ochrony zdrowia).
Misja została poinformowana o przypadkach presji wywieranej na lokalne urzędy
nadzoru weterynaryjnego, które wydawały decyzje o zamknięciu zakładów. W dwóch
przypadkach członkowie misji zaobserwowali niechęć do podejmowania działań z ww.
powodów�.
Ponadto przeprowadzona kontrola przedstawicieli UE wykazała, m.in., że �Naczelny
Weterynarz Kraju nie posiada wystarczających uprawnień by móc zarządzić jakieś
działanie lub ukarać zakłady lub instytucje sankcjami. Jest to jeden z powodów
nieskuteczności stosowanych obecnie mechanizmów nadzoru i kontroli�.

GLW od połowy 2000 r. występował z inicjatywą przeprowadzenia �zmian
ustrojowych� Inspekcji. W 2002 r. przedłożono do Departamentu Produkcji Zwierzęcej
i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kolejny projekt zmian do
obowiązującej ustawy weterynaryjnej. Projekt ten m.in. określał wysokie wymagania
dla kandydatów na stanowiska organów IW. Zakładał wyłączenie organów Inspekcji
Weterynaryjnej z administracji zespolonej, terenowej szczebla wojewódzkiego oraz
powiatowego i jej organizację jako administracji rządowej niezespolonej, w celu
wzmocnienia oddziaływania i powiązań pomiędzy poszczególnymi ogniwami Inspekcji.
Przewidywał, iż zadania określone w ustawie weterynaryjnej, wykonywać będą
następujące organy IW: Główny Lekarz Weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii,
powiatowi lekarze weterynarii oraz graniczni lekarze weterynarii. Główny Lekarz
Weterynarii jako centralny organ administracji rządowej podlegałby ministrowi
właściwemu do spraw rolnictwa i był powoływany na stanowisko przez Prezesa Rady
Ministrów. Wojewódzkiego lekarza weterynarii powoływałby i odwoływał Główny
Lekarz Weterynarii. Zastępcę wojewódzkiego lekarza weterynarii powoływać i
odwoływać będzie Główny Lekarz Weterynarii na wniosek właściwego wojewódzkiego
lekarza weterynarii. Powiatowego i granicznego lekarza weterynarii powoływałby i
odwoływał wojewódzki lekarz weterynarii. Zastępcę powiatowego i granicznego
lekarza weterynarii - wojewódzki lekarz weterynarii na wniosek właściwego
powiatowego i granicznego lekarza weterynarii. Powoływanie wojewódzkich,
powiatowych, granicznych lekarzy weterynarii, jako organów Inspekcji Weterynaryjnej,
odbywałoby się w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Projekt wprowadzał przepisy przejściowe regulujące kwestie dotyczące
pracowników, nieruchomości, należności i zobowiązań związane z pionizacją Inspekcji
Weterynaryjnej, a także przeniesienia środków finansowych na funkcjonowanie
Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego i wojewódzkiego z części 85 budżetów
wojewodów do części 32 rolnictwo.

W ramach niniejszej kontroli, ze względu na niezwykle częste akcje i protesty
organizacji  pozarządowych przeciwko niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt
podczas transportu, szczególną uwagę zwrócono właśnie na to zagadnienie.



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne

38

W obowiązującym w okresie objętym kontrolą stanie prawnym kompetencje do
kontroli i nadzoru nad warunkami transportu zwierząt posiadała nie tylko IW z racji
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt (art. 35 ust.1 pkt 10) i
nadzoru nad podmiotami zajmującymi się zarobkowym przewozem zwierząt lub ich
skupem i sprzedażą (art. 5 ust.1 pkt 1). Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 1970 r. o
Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych50, ISiPAR była powołana m.in. do
kontroli działalności gospodarczej w zakresie przemysłowego tuczu, opasu, wypasu
oraz uboju zwierząt rzeźnych i drobiu, ich skupu, zbytu i transportu oraz przestrzegania
obowiązujących przepisów i norm w tych dziedzinach (art. 3 ust. 1).
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym51 do zadań
utworzonej Inspekcji Transportu Drogowego należy m.in. kontrola szczegółowych
zasad i warunków transportu zwierząt (art.50 pkt 5). Kontroli podlegają zarówno
kierowcy jak i przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie
transportu drogowego lub niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu
drogowego (art. 68). Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 i 2, Inspekcja współdziała z
Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, inspektorami kontroli skarbowej, Państwową
Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa i
porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw gospodarczych
dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z
uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji. W celu
realizacji zadań określonych w art. 50, Inspekcja współdziała z organami samorządu
terytorialnego, jak również z organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych.

Przytoczone przepisy o ITD nie wskazywały jednoznacznie na konieczność
współpracy z IW. Pomimo tego w 2001 r. pracownicy GIW współpracowali z
przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury w tworzeniu przewodnika dla Inspekcji
Transportu Drogowego w zakresie kontroli transportu zwierząt. Ponadto w dniu 9 lipca
2002r. odbyło się, poprzedzone uzgodnieniami roboczymi, spotkanie przedstawicieli
Inspekcji Transportu Drogowego z przedstawicielami Głównego Inspektoratu
Weterynarii, które miało na celu wzajemne przekazanie informacji o działaniu obu
Inspekcji oraz o obszarach ich współpracy. Należy więc przypuszczać, że
skoordynowanie działania wszystkich służb doprowadzą do wyeliminowania wielu
istotnych nieprawidłowości.

                                                
50 t.j. Dz.U.z 2000r. Nr 23, poz. 293
51 Dz.U. Nr 125, poz.1371 z późn.zm.
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3. Istotne ustalenia kontroli

A. Przestrzeganie wymagań określonych przepisami w miejscach gromadzenia
zwierząt

A.1. Funkcjonowanie schronisk dla bezdomnych zwierząt

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 1999 r. NIK stwierdziła m.in., że
schroniska dla bezdomnych zwierząt nie spełniały wymogów rozporządzenia Ministra
RiGŻ z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych
wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz
prowadzenia schronisk dla zwierząt. W 58 % schronisk nie znakowano przyjmowanych
zwierząt, w 42 % nie odnotowywano przyczyn uśmiercania zwierząt lub jako przyczynę
podawano brak miejsca lub brak szans na adopcję, w 37% nie przeprowadzano
przynajmniej raz w miesiącu badań zwierząt, w 53% brak było wyodrębnionych
pomieszczeń z przeznaczeniem na kwarantannę, w 31% brak było wyodrębnionych
pomieszczeń dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, brak było możliwości
separacji zwierząt wykazujących wobec siebie cechy agresywności, nie przeprowadzano
zgodnie z wymogami dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, w 26% ewidencja zwierząt
była nieprecyzyjna i nieaktualna, w 26% nie szczepiono przeciw wściekliźnie wszystkich
zwierząt, w 95% brak było książki kontroli weterynaryjnej. Spośród badanych schronisk
74% było przegęszczonych. W stosunku do ilości przyjmowanych zwierząt uśmiercano
średnio 34% (od 0% w Rozważynie gm. Nakło n.Notecią, woj. kujawsko-pomorskie i
1,3% w Mielcu, woj. podkarpackie do 94,3% w Tymczasowym Punkcie Zatrzymań dla
bezdomnych psów w Łomży, woj. podlaskie, czy 66% w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Żyrardowie, woj. mazowieckie). Zgodnie z art. 35 w związku z art. 6 i 33
ustawy o ochronie zwierząt, nieuzasadnione zabijanie zwierząt jest zabronione i stanowi
przestępstwo podlegające karze.

Zły stan schronisk dla bezdomnych zwierząt potwierdziły wyniki kontroli
przeprowadzonej na polecenie GLW przez służby weterynaryjne. Inspekcja
Weterynaryjna przeprowadziła dwukrotnie kontrole schronisk dla zwierząt, której
wyniki przedstawiono w Raportach o schroniskach dla psów i kotów w Polsce: z
28.12.2000 r. zawierającym dane z 1999 r. i z 26.03. 2002 r. zawierającym dane z 2000 r.
W pierwszym z raportów stwierdzono m.in., że w 1999 r. na funkcjonujące 122
schroniska, samorządy prowadziły 83 z nich a stowarzyszenia i osoby prywatne 39. W
1999 r. schroniska objęły opieką ponad 91 tys. zwierząt w tym 66,5 tys. psów i 24,9 tys.
kotów. Ok. 48% psów znalazło nowych właścicieli. Upadki, nieznany los zwierząt i
eutanazja objęły ok. 32% psów i ok. 72% kotów przyjętych do schronisk.
Równocześnie stwierdzono, że aż 88% schronisk nie potrafiło wiarygodnie rozliczyć
stanu psów. Liczne schroniska nie spełniały wymogów wynikających z przepisów
prawa. Stwierdzono, że �wśród przypadków naruszeń przepisów rozporządzenia,
częściej spotyka się w schroniskach prowadzonych przez samorządy brak pomieszczeń
na kwarantannę (28%),brak pomieszczeń dla zwierząt chorych (24%), brak chłodni lub
pieca do spalania zwłok zwierząt (46%), brak pomieszczeń dla szczeniąt i kociąt (39%).
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W jednakowym odsetku, niezależnie od dysponenta schroniska, naruszane są przepisy
rozporządzenia dotyczące braku pomieszczeń ambulatoryjnych do zabiegów
weterynaryjnych i eutanazji (32 i 36 %), braku znakowania i kwarantannowania (34 i 33 %)
oraz braku oczyszczania i dezynfekcji (12 i 11 %). Schroniska prowadzone przez
stowarzyszenia charakteryzuje częstsze naruszanie przepisów w zakresie braku klatek
na separację psów agresywnych (22%), braku książki ewidencji zwierząt (33%) oraz
braku książki kontroli weterynaryjnej (19%). Wspomniany brak pomieszczeń do
zabiegów weterynaryjnych uniemożliwia wdrożenie programu sterylizacji i kastracji.
Natomiast brak ewidencji zwierząt stwarza możliwość kombinacji zagrażających prawom
zwierząt (nieujawnione zagryzienia i padnięcia, usługowe usypiania)�. (...) �Z analizy
ankiet wynika, że w 10 schroniskach prowadzonych przez samorządy i w 1
prowadzonym przez stowarzyszenia w ogóle nie podjęto szczepienia psów przeciw
wściekliźnie. Inne szczepienia (nosówka, parwowiroza, leptospiroza, chor. Rubartha i
inne) obejmują jedynie do 30% psów w schroniskach, czyli w odniesieniu do 70%
psów nie stosuje się profilaktyki stwarzającej możliwość przeżycia w warunkach
schroniska. Szczepienia kotów przeciw wściekliźnie w 1999 roku prowadzono jedynie
w co drugim schronisku utrzymującym te zwierzęta (7 samorządowych oraz w 13
pozostających w zarządzie stowarzyszeń). Szczepienia profilaktyczne kotów przeciwko
najbardziej rozpowszechnionym chorobom (białaczka, panleukopenia i in.) dotyczą
jedynie znikomego odsetka (0.2-3%) kotów przebywających w schroniskach. Poza
jakimkolwiek szczepieniami pozostaje w schroniskach populacja 87% kotów�
 Ponadto, złą higienę stwierdzono w ok. 33% schronisk.

W kolejnym raporcie stwierdzono m.in., że w  2000 r., w stosunku do roku
1999 ilość psów w schroniskach wzrosła o 21% i wzrost ma charakter stały. Ok. 50%
psów i 29% kotów trafiających do schronisk zostało oddanych do adopcji, co stanowiło
spadek procentu adopcji w stosunku do 1999 r. W 60% schronisk dla psów i 47%
schronisk utrzymujących dodatkowo koty nie przeprowadza się w ogóle sterylizacji. W
2000 roku w polskich schroniskach poddano sterylizacji jedynie 6,4% psów i 16,3%
kotów. Upadki, nieznany los zwierząt i eutanazja objęły ok. 31% wszystkich psów
przyjętych w ciągu  roku do schroniska i 59% wszystkich przyjętych kotów. Do
najbardziej negatywnych zjawisk należy zwiększenie w 2000 roku odsetka psów,
których losów nie udało się ustalić na podstawie dokumentacji prowadzonej w
schronisku, o ponad 130%, w stosunku do  poprzedniego roku. Są to ukrywane zwykle
przypadki zagryzień, zwiększone na ogół tam gdzie tolerowane jest nadmierne
zagęszczenie psów. Wzrosła liczba psów i kotów szczepionych w schroniskach przeciw
wściekliźnie. Pozostała profilaktyka chorób zakaźnych psów np. szczepienia przeciw
nosówce, parwowirozie, leptospirozie, chorobie Rubartha i in., nie jest prowadzona w
prawie 40% polskich schronisk.
Jako pozytywne zjawisko odnotowano wzrost  ilości szczepionych kotów przeciw
wściekliźnie. Szczepienia te objęły ponad 40% populacji, która przeżyła w warunkach
schroniska. Z drugiej jednak strony brak szczepień przeciw wściekliźnie  prawie 60%
kotów w schroniskach stanowi poważne naruszenie prawa. Nienajlepiej należy ocenić
profilaktykę najpopularniejszych kocich chorób w schroniskach (białaczka,
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panleukopenia). W ogóle profilaktyki tych chorób nie prowadziło 46% schronisk.
Poprawiło się egzekwowanie warunków weterynaryjnych w schroniskach przez
Inspekcję Weterynaryjną. Wzrosła o 12 liczba schronisk posiadających pomieszczenia
na kwarantannę, a liczba schronisk nie dbających o higienę pomieszczeń spadła z 37 do
5. Nadal nie rozwiązany w większości schronisk pozostaje problem utylizacji zwłok
zwierząt.

Kontrolą objęto 13 schronisk, spośród których 7 było zakładami budżetowymi
urzędów miast, 1 zarządzane było przez  stowarzyszenie, 4 prowadziły spółki, 1
prowadziła osoba prywatna.

Wielkość schronisk objętych kontrolą była bardzo zróżnicowana i obejmowała od
92 m2 powierzchni przeznaczonej dla zwierząt w Suwałkach i 132m² w Pukinie k/Rawy
Mazowieckiej do 1.085   m2  w Zamościu czy około 1.000 m² w Wałbrzychu.

Wg danych, uzyskanych w tych schroniskach, były one przygotowane na
przetrzymywanie od 20 do 241 psów i od 16 do 20 kotów. Dane dotyczące kotów są
jednak fragmentaryczne, gdyż nie wszystkie schroniska były przygotowane na ich
przyjmowanie a ewidencja była niepełna.

W kontrolowanych schroniskach  przebywało jednorazowo średnio od 9 do 236
psów oraz od 1 do 42 kotów.

Do schronisk przyjmowano często znacznie większą liczbę zwierząt niż było to
możliwe:

- w Schronisku w Białymstoku w marcu 2000 r. przebywały 174 psy, podczas gdy przygotowane
było dla ok. 40 psów. W okresie objętym kontrolą przyjęto 2123 psy.

- Schronisko w Augustowie przygotowane na przetrzymywanie ok.40 psów, przyjęło w badanym
okresie 1583 psy.

- Schronisko w Kielcach dysponujące ok. 115 miejscami przyjęło w okresie objętym kontrolą 2563
psy.

Spośród 13 kontrolowanych jednostek 5, tj.38 %, schronisk było przegęszczonych. Np.:
- w Schronisku dla zwierząt w Sosnowcu w kontrolowanym okresie przebywało jednorazowo do 318

psów i 31 kotów, podczas gdy schronisko przewidziane było dla około 155 psów i 16 kotów;

Wg TOZ minimalna wielkość legowiska dla 1 psa wynosić powinna 1,9 m2 a
pojedynczego wybiegu 2,6 m2. Norma angielska na psa średniej wielkości to 6 m2,
Związek Kynologiczny w Polsce minimalną wielkość wybiegu dla psa średniej
wielkości określa na 15-20 m2.

Spośród 13 schronisk w 4, tj. 31 %, na jednego psa przypadało mniej niż 4 m2

łącznej powierzchni legowiska i wybiegu:

-      w Białymstoku 1.91 m2 ,
- w Suwałkach   2,29 m ²,
- w Wałbrzychu 3.9 m²,
- w Kielcach, w boksach wielostanowiskowych na 1 psa przypadało od 1,8 � 4,0 m2,

W okresie 2000 r � I półrocze 2002 r. kontrolowane schroniska  przyjęły łącznie 16.697
zwierząt, w tym 15.729 psów i 968 kotów .

W ciągu  miesiąca kontrolowane schroniska:
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•  przyjmowały ok. 557 zwierząt, w tym 524 psy i 33 koty. Średnio do jednego
schroniska przyjmowano 40 psów (od 4 psów w Pukinie k/ Rawy Mazowieckiej i 8 w
Łomży do 98 w Zielonej Górze, 85 w Kielcach i 84 w Sosnowcu);

•  oddawały do adopcji ok. 276 psów tj.53 % w stosunku do przyjmowanych (od 11%
w Augustowie i 27,4% w Kielcach do ponad 90% w Wałbrzychu i 86% w Zamościu)
oraz  ok. 4 kotów tj. 13 %;

•  uśmiercały 229 psy tj. ok. 44% w stosunku do ilości przyjmowanych (od 0 w
Radysach, 1,3% w Pawłowie k/Ciechanowa i 6% w Zamościu, do 74% w
Augustowie, 68% w Sosnowcu, 63% w Suwałkach) oraz ok. 68 % kotów (od 17% w
Kielcach do 100% w Augustowie).

Ustalony zakres uśmiercania zwierząt, był o 10% większy od stwierdzonego w wyniku
kontroli NIK przeprowadzonej w  1999 r., w 19 schroniskach. Zakres adopcji  nie
zmienił się.

Jak wykazała kontrola w 7 (54%) spośród kontrolowanych schronisk, ewidencja
zwierząt nie była prowadzona rzetelnie i na bieżąco, w związku z tym podane powyżej
dane mogą być zaniżone. Np.
- w Tymczasowym Punkcie Zatrzymań w Łomży  zaginęła Księga Raportów Dziennych zawierająca

podstawowe dane o stanie ilościowym psów i ich losach w okresie do 5 czerwca 2000 roku, a w
okresie od 4 października 2001 roku do 18 grudnia 2001 roku zaniedbano jej prowadzenia;

- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, nie prowadziło na bieżąco ewidencji zwierząt
przyjmowanych, wydawanych i padłych. W październiku 2002 r. stwierdzono, że ostatnich wpisów do
ewidencji dokonano w okresie luty-kwiecień 2001 r.

- W schronisku w Sosnowcu, nie dokumentowano stanu liczbowego zwierząt przebywających w
schronisku a ewidencja sprzedaży została wprowadzona dopiero od 2002 r.

 Art.33 ustawy o ochronie zwierząt wyraźnie precyzuje sytuacje w jakich zwierzęta
mogą być uśmiercane, przepis ten nie zawsze był respektowany, nawet w przypadku
gdy regulaminy schronisk precyzyjnie określały tryb podejmowania decyzji o uśpieniu
zwierzęcia, np.:

W Schronisku w Augustowie w 2000 r. uśmiercono 689 (84,7 %) psów oraz 104 (100 %) kotów a w
2001 r � 439 (65 %) psów i  109 (100 %) kotów. W wyniku kontroli przeprowadzonej we wrześniu 2001 r.
przez powiatowego lekarza weterynarii w Augustowie, stwierdzono, że zwierzęta są usypiano po 14
dniach pobytu w schronisku w przypadku nie znalezienia nowego właściciela, nie podejmowano prób
leczenia zwierząt chorych, termin usypiania zwierząt uzależniony był od możliwości odbioru zwłok przez
firmę świadczącą usługi w tym zakresie. W decyzji z dnia 12 września 2001 r. PLW nakazał w terminie
natychmiastowym m.in. zaprzestanie bezpodstawnego uśmiercania zwierząt.

Spośród 13 kontrolowanych schronisk żadne nie spełniało wszystkich wymogów
stawianych rozporządzeniem Ministra RiGŻ z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie
szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub
urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt.
Stwierdzono m.in., że  :
- w 8 schroniskach, tj. 61%, nie obejmowano szczepieniami przeciw wściekliźnie

wszystkich zwierząt;
- w 7 schroniskach, tj 54% badanych, nie  prowadzono zgodnie z wymogami

rozporządzenia  książki kontroli weterynaryjnej i nie zapewniano  przynajmniej raz
w miesiącu badań wszystkich zwierząt, ewidencja zwierząt była nieprecyzyjna i
nieaktualna;



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Istotne ustalenia kontroli

43

- w  6  schroniskach, tj. 46%, nie znakowano przyjmowanych zwierząt lub
znakowano tylko niektóre, nie przeprowadzano zgodnie z wymogami deratyzacji,

- w 4 schroniskach, tj. 31%, brak było wyodrębnionych pomieszczeń z
przeznaczeniem na kwarantannę, a w 1-ym było nie właściwe, brak było
wyodrębnionych pomieszczeń dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;

- w 3 schroniskach, tj. 23%, brak było pieca do spalania zwłok zwierzęcych lub
lodówki do ich czasowego składowania, nie przeprowadzano regularnie dezynfekcji
i dezynsekcji;

- w 3 schroniskach brak było doprowadzonej wody do pomieszczeń dla zwierząt, a w
1 przypadku była złej jakości,

- wystąpiły przypadki wydawania zwierząt przed upływem 14-dniowego okresu
kwarantanny

W 7 skontrolowanych schroniskach, tj. 54%, stwierdzono zły stan techniczny
wyposażenia i terenu. Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w schroniskach: w
Radysach, Pukinie k/Rawy Mazowieckiej, Tymczasowym Punkcie Zatrzymań w Łomży.

Schroniska w Radysach, Wałbrzychu i Zielonej Górze zlokalizowane były w odległości
mniejszej niż 300 m od siedzib ludzkich.

Zastrzeżenia NIK w 8 schroniskach budził sposób wykonywania lub
dokumentowania sprawowanej opieki weterynaryjnej. Stwierdzono m.in., że
przebywające w niektórych schroniskach zwierzęta nie miały zapewnionej stałej opieki
weterynaryjnej. W dokumentacji weterynaryjnej brak było często informacji o stanie
zdrowia przyjmowanych zwierząt, nie prowadzono ewidencji wykonywanych zabiegów
i stosowanych leków lub ewidencja ta prowadzona była w sposób uniemożliwiający
zidentyfikowanie leczonych psów i efektów leczenia. Z opóźnieniem lub niezgodnie ze
stanem faktycznym prowadzona była ewidencja stosowanych leków w tym środków
odurzających i psychotropowych. Wbrew wymogom art.8 ust.1 ustawy weterynaryjnej
przebywające w schroniskach psy nie były szczepione przeciwko wściekliźnie. Liczne
nieprawidłowości w omawianym zakresie odnotowano np. w schroniskach w:
Białymstoku, Kielcach, Pukinie k/Rawy Mazowieckiej, Radysach, Sosnowcu,
Suwałkach).

W trzech spośród badanych schronisk (w Białej Podlaskiej, Pawłowie
k/Ciechanowa i Zamościu) w wyniku kontroli odnotowano tylko nieliczne uchybienia
a do ich funkcjonowania nie wnoszono istotnych zastrzeżeń.

Wyniki przeprowadzonej kontroli, aczkolwiek uzyskane w odniesieniu do
mniejszej próby niż w 1999 r.  i mniejszej niż badania IW, wskazują że stan schronisk
dla bezdomnych zwierząt nie uległ w ciągu ostatnich 2 lat poprawie.

W okresie objętym kontrolą tylko w 2 schroniskach (w Zamościu i w Białej
Podlaskiej) odnotowano fakt stosowania zabiegu sterylizacji. W pozostałych
schroniskach nie przeprowadzano sterylizacji motywując to brakiem środków
finansowych na ten cel a ponadto brakiem nakazu prawnego wykonywania zabiegu
sterylizacji.

Sterylizacja zwierząt uznawana jest zaś na świecie jako jeden z najbardziej
humanitarnych sposobów przeciwdziałania narastaniu zjawiska bezdomności. Na
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konferencji zorganizowanej w dniu 1 lipca 2002 r. w gmachu Sejmu RP stwierdzono m.in.,
że z problemem bezdomności zwierząt można się uporać m.in. poprzez �wprowadzenie, z
mocy ustawy, trwałego znakowania zwierząt, utworzenie Ogólnopolskiej Bazy Danych o
Właścicielach Zwierząt, prowadzenie permanentnej akcji świadomej sterylizacji zwierząt
nie przeznaczonych do rozrodu�. Przedstawiono dane z lat 80, z krajów gdzie
wprowadzono tzw. programy sterylizacji, wskazujące na spadek eutanazji o 50-55% w
ciągu 7 lat.

W wyniku kontroli stwierdzono, że działalność schronisk w zdecydowanej części
finansowana była ze środków budżetowych jednostek samorządowych, w oparciu o
zawarte umowy na prowadzenie schroniska, na wyłapywanie lub przetrzymywanie
zwierząt, bądź w ramach działalności jednostki budżetowej.

W 2000 r. łączne przychody 12 schronisk objętych kontrolą (jedno nie
funkcjonowało) wyniosły 2.293,4 tys. zł z czego: 2.109,2 tys. zł (92,0%) stanowiły
środki pochodzące z budżetów jednostek samorządowych, 27,6 tys. zł (1,2 %) wynosiły
darowizny, 156,6 tys. zł (6,8%) uzyskano z działalności własnej w tym w szczególności
ze sprzedaży zwierząt i usług hotelarskich.

W 2001 r. łączne przychody 13 schronisk wyniosły 2.662,6 tys.zł, z czego 2.447,3
tys. zł (91,9%) pochodziło z budżetów samorządów, 67,8 tys. zł (2,6%) wynosiły
darowizny, 5 tys. zł (0,2 %) ze środków gminnych FOŚiGW i 142,2 tys. zł (5,3%)
uzyskano z działalności własnej.

W I półroczu 2002 r. przychody 11 z 13 badanych schronisk wynosiły 936,3 tys. zł,
z czego 874,4 tys. zł (93,3% ) pochodziło z budżetów samorządów, 11,8 tys. zł (1,3 %)
stanowiły darowizny, a 51,1 tys. zł (5,4 %) uzyskano z działalności własnej.

W 3 kontrolowanych schroniskach stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące
ewidencjonowania przychodów (w szczególności otrzymywanych darów) lub
ponoszonych kosztów. I tak : w Augustowie nie prowadzono odrębnej ewidencji
księgowej  Schroniska, w Białej Podlaskiej brak było dokumentacji zakładowego planu
kont, a  w Zielonej Górze nie prowadzono na bieżąco rejestru darowizn.

Ponadto wykazano, że schronisko w Białej Podlaskiej nie rozliczyło z Urzędem
Miasta i nie przekazało na jego rachunek środków finansowych uzyskanych w okresie
od 1.07.2000 r. do 30.06.2002 r. z adopcji psów na łączną kwotę 11.735 zł. i usług
hotelarskich na łączną kwotę 475 zł., wbrew ustaleniom regulaminu Schroniska
przywołanego w umowie zawartej z Zarządem Miasta Biała Podlaska.

Blisko połowa objętych kontrolą schronisk realizowała przychody w oparciu o
umowy  zawarte na wyłapywanie i przetrzymywanie zwierząt z większą liczbą gmin:
- Schronisko w Zielonej Górze z 19 gminami,
- Schronisko w Kielcach z 17,
- Schronisko w Sosnowcu z 10,
- Schronisko w Białymstoku z 6,
- Schronisko w Augustowie z 5,
- Schronisko w Radysach z 3gminami.
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W przypadku Schroniska w Augustowie umowy były zawierane, wbrew ustaleniom
umowy na jego prowadzenie, zawartej z Zarządem Miasta, która przewidywała
przyjmowanie zwierząt z gmin sąsiadujących tylko w miarę możliwości lokalowych.

Niektóre ze schronisk przyjmowały ponadto zwierzęta z trenu innych gmin, bez
zawierania stosownych umów, w oparciu o doraźne zlecenia. I tak np.:
- Schronisko w Kielcach prowadziło wyłapywanie zwierząt  na terenie 32 gmin (w tym spoza

województwa świętokrzyskiego) w przypadku 15 w oparciu o doraźne zlecenia;
- Schronisko w Radysach przeprowadzało akcje wyłapywania w 4 gminach w tym w 1 gminie Ruciane-

Nida bez zawarcia umowy;
- Schronisko w Białymstoku, będące jednostką budżetową miasta, przyjmowało psy z terenu 26 gmin, z

którymi Zarząd Miasta nie zawarł porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych
dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego postępowania z nimi.

Prowadzenie działalności na rzecz wielu gmin, przy braku wystarczającej ilości miejsc
przyczyniało się bądź do przegęszczenia schroniska bądź do zwiększonego zakresu
uśmiercania zwierząt; nie sprzyjało również tworzeniu nowych schronisk i wypełnianiu
przez gminy ustawowego obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

Różne było wynagrodzenie pobierane przez schroniska za świadczone na rzecz
gmin usługi. I tak za wyłapanie 1 zwierzęcia pobierano ryczałtową kwotę od 10zł
(Radysy) do 56,7 zł (Zielona Góra), za przejazd w czasie akcji wyłapywania od 0,5
zł/godz.(Radysy) do 4,36 zł/km (Zielona Góra) i dodatkowo za transport do schroniska,
a za przetrzymanie psa w schronisku od 3,5 do 8,3 zł za dobę. Czasami opłata naliczana
była za wszystkie czynności łącznie (Augustów) i w zależności od oddalenia gminy od
schroniska wynosiła od 3,5 do 9,2 zł/dobę za 1 psa.

W wyniku kontroli stwierdzono ponadto, że schronisko w Zielonej Górze,
zawierało umowy i pobierało wynagrodzenie za przetrzymywanie psów przez okres 30
dni, pomimo iż zgodnie z regulaminem schroniska koszty przetrzymywania zwierząt
przez okres 14 dni finansują organy samorządowe  a dalsze pozostawanie zwierzęcia w
schronisku odbywa się na koszt podmiotu prowadzącego schronisko.

Łączne wydatki 12 badanych schronisk wyniosły w 2000 r. 2.620,2 tys. zł, a w
2001 r. - 2.818,4 tys. zł. W I poł. 2002 r. 10 spośród badanych schronisk wydatkowało
w sumie 1.036,9 tys.zł.

We wszystkich schroniskach znaczny udział w wydatkach miały płace
pracowników. W odniesieniu do zbiorczych danych  stanowiły one ok. 47% w 2000 r.,
51% w 2001 r. i 49% w I poł. 2002 r. W poszczególnych schroniskach udział płac w
wydatkach ogółem wahał się od  18 % w schronisku w Rawie Mazowieckiej do 77% w
schronisku w Sosnowcu.

Wydatki inwestycyjne w 2000 r. ponosiło 7 spośród 13 kontrolowanych
schronisk, a ich koszty wyniosły  314 tys. zł co stanowiło 12 % wydatków poniesionych
przez wszystkie schroniska. W 2001 r wydatki inwestycyjne realizowało 7 schronisk na
kwotę 670 tys. zł, tj. 20,5 % ogółu wydatków. W I pół. 2002 r. wydatki inwestycyjne
realizowały 2 schroniska na kwotę 35,5 tys. zł, tj. 3%  ogółu wydatków. Np.:
- w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku wybudowano nowy pawilon psiarni umożliwiający

przetrzymywanie 2-krotnie więcej zwierząt niż przed 2002 r., sporządzono projekt modernizacyjno-
remontowy istniejącego pawilonu psiarni, wydzielono 3 boksy z wybiegami na izolatki dla chorych
psów, wydzielono 13 pomieszczeń na kwarantannę;
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- w schronisku w Suwałkach dokonano rozbudowy i modernizacji pawilonu psiarni  wykonano kwaterę
kwarantannową i izolatkę dla zwierząt, oraz kwatery  umożliwiające separację zwierząt
wykazujących wobec siebie cechy agresywności;

- w schronisku w Augustowie m.in. wydzielono kwatery na kwarantannę, izolatkę oraz zapewniono
możliwość izolacji zwierząt wykazujących wobec siebie cechy agresywności. Wyposażono schronisko
w lodówkę do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych, wydzielono pomieszczenia do
wykonywania zabiegów weterynaryjnych i uśmiercania,

- w schronisku w Zielonej Górze, wydzielono pomieszczenia dla psów chorych i podejrzanych o
chorobę, zakupiono wolnostojący pawilon z przeznaczeniem na pomieszczenie do uśmiercania,
zakupiono zamrażarkę do czasowego przetrzymywania zwłok, utwardzono dojścia do klatek.

Wydatki ponoszone na pożywienie, leki, zabiegi sanitarne i zabiegi weterynaryjne
wyniosły w badanych schroniskach w 2000 r. 298,9 tys. zł, tj. 11,4% wydatków
ogółem, w 2001 r. � 337,2 tys. zł, tj. 12 %  wydatków ogółem, a w I poł. 2002 r. � 137,1
tys. zł, tj. 13,2 % wydatków. Strukturę realizowanych wydatków, sporządzoną w
oparciu o wyniki uzyskane w toku kontroli ilustruje rys.nr1.

Rysunek 1. Struktura wydatków realizowanych przez kontrolowane
schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W wyniku kontroli odnotowano nieprawidłowości, dotyczące prowadzenia
dokumentacji księgowej. Np.:
- w schronisku w Białej Podlaskiej prowadzona ewidencja księgowa uniemożliwiała wyodrębnienie

wydatków ponoszonych ze środków publicznych, jakimi były dotacje. Zgodnie z dyspozycją przepisu
art. 69 ust. 4  pkt 1, lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych52  dotacje
przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji miedzy innymi
stowarzyszeniom podlegają szczególnym zasadom rozliczania;

- właściciel schroniska w Radysach w ogóle nie prowadził ewidencji przychodów i kosztów
działalności Schroniska pomimo uzyskiwania na tę działalność środków publicznych;

- PT �Necko�, prowadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt w Augustowie, nie prowadziło
odrębnej ewidencji księgowej związanej z działalnością schroniska argumentując brakiem takiej
potrzeby i nie określeniem takiego obowiązku przez Urząd Miejski w Augustowie;

                                                
52 Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zm.
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- w schronisku w Pukinie k/Rawy Mazowieckiej stwierdzono, że spośród wystawionych w badanym
okresie 20 faktur za usługi lekarsko-weterynaryjne, 5 z nich nie zawierało specyfikacji wykonanej
usługi oraz ilości zużytych lekarstw. Zostały one opisane �(...) za usługi weterynaryjne, leczenie
psów�. W 2000 r. koszt usług weterynaryjnych wyniósł 809,33 zł, w 2001 r. � 602,29 zł, a w I półroczu
2002 r. � 731,10 zł;

   Wielkość ponoszonych wydatków na funkcjonowanie schroniska nie była
bezpośrednio skorelowana z ilością utrzymywanych zwierząt i zapewnianymi im
warunkami o czym świadczy fakt, że często były one niższe w schroniskach, gdzie nie
odnotowywano licznych nieprawidłowości. Koszty funkcjonowania schroniska (bez
wydatków inwestycyjnych) w odniesieniu do ilości przebywających w nim zwierząt
wahały się od 58 zł (w Zamościu) do  468 zł (w Białymstoku) na miesiąc, na 1 psa.
Średnio dla badanych schronisk wynosiły ok. 250 zł.

W odniesieniu do ilości przyjętych w ciągu roku zwierząt, średnio wydatkowano
w badanych schroniskach ok. 66 zł na miesiąc na przyjętego psa (od 23 zł w Sosnowcu
do 140 w Pawłowie k/Ciechanowa).
   Na rys. 2 zestawiono dane o poniesionych przez poszczególne schroniska
wydatkach w okresie objętym kontrolą, w przeliczeniu na 1 zwierzę przyjęte do
schroniska.

Rysunek 2.  Wydatki poniesione przez kontrolowane schroniska w przeliczeniu na
1 przyjęte zwierzę.

Schroniska uszeregowano wg wzrastającego procentu uśmiercanych zwierząt: 1- Pawłowo, 2-
Zamość, 3 � Łomża, 4-Wałbrzych, 5- Biała Podlaska, 6- Pukino, 7 � Zielona Góra, 8 � Kielce, 9 �
Białystok, 10 � Suwałki, 11 � Sosnowiec, 12 � Augustów.

Przedstawiony wykres wskazuje, że w grupie schronisk o niższym zakresie
uśmiercania ponoszone wydatki były wyższe niż w grupie schronisk usypiających
znaczny odsetek przyjmowanych zwierząt.
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W myśl art.3 ustawy o ochronie zwierząt, w celu realizacji jej przepisów,
Inspekcja Weterynaryjna oraz inne właściwe organy administracji rządowej i
samorządu terytorialnego współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz
innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt. Realizacja powyższego przepisu przez organy samorządu
terytorialnego przedstawiona została w dalszej treści niniejszej informacji.

W wyniku kontroli schronisk dla bezdomnych zwierząt  stwierdzono  przypadki
niewielkiego zaangażowania organizacji społecznych. Np.: Kontrola schronisk dla
bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze i Zamościu wykazała, że przedstawiciele tych organizacji
odmawiali uczestniczenia w komisji typującej  zwierzęta do uśmiercenia pomimo, iż byli jej członkami.
Tym samym uchylali się od zajęcia stanowiska w tych sprawach. Kontrola w schroniskach w Suwałkach i
Białymstoku przeprowadzona w związku ze skarga złożoną  przez Zarząd Główny TOZ wykazała, że brak
było współpracy z miejscowymi Okręgami TOZ. TOZ nie było zainteresowane współpracą ze
schroniskiem w zakresie propagowania wśród ludności nabycia ze schroniska bezpańskich psów czy w
celu pozyskania od sponsorów darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz schroniska, co poprawiłoby
sytuację bytujących tam zwierząt.

A.2. Działalność punktów skupu i targowisk

W okresie objętym kontrolą warunki w punktach skupu i na targowiskach
regulowało rozporządzenie MRiGŻ w sprawie szczegółowych warunków
weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i
wystaw zwierząt oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt oraz rozporządzenie MRiGŻ
w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym
przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie. W związku ze
zmianami z dnia 25 lipca 2001 r., ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej tzw. ustawy
weterynaryjnej Minister RiRW został zobowiązany m.in. do wydania rozporządzeń:

- w sprawie określenia szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
prowadzeniu zarobkowego przewozu zwierząt oraz ich skupu i sprzedaży, na podstawie art. 5
ust. 4 w związku z ust.1 pkt1,

- w sprawie określenia szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt, na podstawie art. 5 ust.4 w
związku z ust.1 pkt 2,

- w sprawie określenia szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
prowadzeniu miejsc odpoczynku i gromadzenia zwierząt, na podstawie art. 5 ust. 4 w związku z
ust.1 pkt.4b,

Spośród nich wydane zostało rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych
warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów,
spędów i wystaw zwierząt. Dwa pozostałe rozporządzenia nie zostały dotychczas wydane,
wg informacji udzielonych w trybie art. 29 ustawy o NIK, w październiku 2002 r. projekty
rozporządzeń znajdowały się na etapie uzgodnień wewnątrz resortu lub zewnętrznych.

W ramach niniejszej kontroli, na zlecenie NIK, w trybie art. 12 pkt.3 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o NIK, Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
skontrolowała 13 podmiotów prowadzących punkty skupu zwierząt (bydła i trzody
chlewnej) lub targowiska. Stwierdzono, że żaden z poddanych kontroli obiektów nie
spełniał wszystkich wymogów określonych przepisami prawa. I tak:
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•  pomimo obowiązku, wynikającego z art. 5 ust. 1 ustawy weterynaryjnej,
działalność 3  punktów (targowiska w Nowej Soli i Ciechanowcu oraz Punkt
Skupu Żywca w Leśnej Podlaskiej) nie została zgłoszona Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii;

•  wbrew art. 7 ust.1 ustawy weterynaryjnej na targowisku w Nowej Soli
handlowano zwierzętami nieoznakowanymi, nie posiadającymi świadectw
zdrowia i świadectw miejsc pochodzenia. Także w punkcie skupu w Żukowie
stwierdzono zakup nieoznakowanej trzody chlewnej � dopiero zakupione
zwierzęta znakowano tatuownicą uderzeniową w celu identyfikacji poubojowej;

•  wbrew przepisom § 17 ust.1 i 2 rozporządzenia MRiGŻ z dnia 13 kwietnia
1999r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich
skupie53, w punkcie skupu w Starogardzie Gdańskim  nie prowadzono
dokumentacji skupowanych zwierząt, a w 2 punktach skupu (w Żukowie i
Pępowie) dokumentacja nie zwierała wszystkich niezbędnych informacji.

•  niezgodnie z § 12 ust.1 ww. rozporządzenia oraz §1 ust.1 rozporządzenia
MRiGŻ z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków
weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów,
spędów i wystaw zwierząt oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt54:

-  w 3 przypadkach (w Terespolu, Leśnej Podlaskiej i Białymstoku), gdzie skup
zwierząt  prowadzony był na terenie innej jednostki organizacyjnej, miejsce
skupu nie zostało wydzielone i odgrodzone;

- w 1 przypadku - Targowisko w Nowej Soli - teren nie był w ogóle
ogrodzony;

- w 4 przypadkach j.w. brak było właściwego oznakowania punktu skupu;

- w 6 przypadkach teren skupowy nie był utwardzony;

•  wbrew §1 ust. 2 rozporządzenia MRiGŻ w sprawie szczegółowych
warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu
targów, spędów i wystaw zwierząt oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt:

- w 6 przypadkach brak było wyodrębnionych pomieszczeń dostosowanych do
różnych gatunków zwierząt

- w 6 przypadkach brak było pomieszczeń do badania zwierząt;

- w 5 punktach brak było urządzeń do załadunku i wyładunku zwierząt;

- w 9 z objętych kontrolą miejsc gromadzenia zwierząt, brak było
pomieszczeń do przetrzymywania paszy;

- w 5 przypadkach brak było magazynu środków do dezynfekcji.

•  w 2 przypadkach (Punkt Skupu w Podmokłe Małe i Targowisko w Nowej Soli)
zwierzęta nie miały dostępu do wody wbrew przepisom § 2 ww. rozporządzenia;

•  pomimo obowiązku wynikającego z przepisu § 7 ust.1 ww. rozporządzenia:

                                                
53 Dz.U. Nr 39, poz. 394 z późn.zm.
54 Dz.U. Nr 9, poz. 84
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- w jednym przypadku � Targowisko w Nowej Soli nie przeprowadzano
zabiegów dezynfekcji,

- w 4 (Targowisko w Starogardzie Gdańskim, Punkty Skupu w Terespolu,
Leśnej Podlaskiej i Ziębicach) zabiegi dezynfekcji nie były przeprowadzane
po każdym skupie zwierząt.

Najbardziej negatywnym przykładem było Targowisko w Nowej Soli, którego
działalność nie została zgłoszona organom administracji publicznej. Pomimo
wieloletniej działalności targowiska brak było zarządzającego placem targowiska,
brak było dokumentacji związanej z obrotem zwierzętami, nadzorem
weterynaryjnym i sanitarnym. Targowisko w Nowej Soli nie zapewniało warunków
wymaganych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z
dnia 21 stycznia 1999 roku w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych
wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt
oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt. Jak ustalono w trakcie kontroli brak było:

- ogrodzenia, oznakowania i utwardzenia placu;
- pomieszczeń i urządzeń do załadunku, wyładunku i badań zwierząt;
- wody i urządzeń do pojenia zwierząt;
- osób odpowiedzialnych za utrzymanie stanu sanitarnego placu;
- nadzoru weterynaryjnego i sanitarnego;

Pomimo, powyższych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli za
pozytywne należy uznać, że:

o w żadnym ze skontrolowanych punktów nie stwierdzono naruszania przepisów
ustawy ooz, dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt. Nie
zaobserwowano urazów zwierząt spowodowanych przepędzaniem,
przeładunkiem zwierząt, w czasie którego używano elektrycznych poganiaczy,
pałek gumowych lub rąk.

o wśród poddanych kontroli podmiotów tylko w jednym (�Skup i Ubój Zwierząt
Rzeźnych oraz Sprzedaż Mięsa� w Cynkowie) zarejestrowano 2 szt. zwierząt
chorych, które decyzją lekarza weterynarii zostały poddane ubojowi
sanitarnemu.

W wyniku kontroli punktów skupu i targowisk stwierdzono, że nie wszystkie z nich
podlegały systematycznemu nadzorowi ze strony służb weterynaryjnych i
sanitarnych.

•  w przypadku 4 obiektów (2 targowiska - w Nowej Soli i Ciechanowcu oraz 2
punkty skupu - w Leśnej Podlaskiej i Białymstoku) brak było dokumentacji
potwierdzającej przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej.

•  w 4 przypadkach (Targowisko w Nowej Soli, Ubojnia Wiejska �Taira� w
Pępowie, Punkt Skupu Żywca w Leśnej Podlaskiej i Punkt Skupu OPPM S.A. w
Białymstoku) brak było dokumentacji przeprowadzenia kontroli przez Inspekcję
Sanitarną.

B. ISiPAR, w ramach działań własnych, w 2002 r. przeprowadziła kontrolę w
zakresie ochrony oraz transportu zwierząt w 21 punktach skupu zwierząt rzeźnych, 6
targowiskach, 10 bazach zbiorczych, 39 zakładach i ubojniach przemysłu mięsnego
oraz 33 jednostkach prowadzących działalność w zakresie obrotu zwierzętami. W jej
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wyniku stwierdzono, że znaczna ilość punktów skupu, baz zbiorczych i magazynów
przyrzeźnianych nie była organizacyjnie przygotowana do prowadzenia skupu zwierząt,
a także do ich przetrzymywania z powodu braku: wydzielonych buchtami i kojcami
powierzchni magazynowych, izolatek dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę
oraz złośliwych, a także ramp przeładunkowych,

W zakresie stanu sanitarno � technicznego zakładów mięsnych, punktów skupu, baz
zbiorczych oraz magazynów przyrzeźnianych, w toku prowadzonych kontroli
niewłaściwy stan sanitarno - techniczny stwierdzono 58 obiektach skupu, tj. w ponad
53% ogółem badanych, w tym:

− nieodpowiedni stan pomieszczeń, tj. ubytki w posadzkach, brudne ściany z odpryskami tynku i
powłok farby oraz użytkowanie skorodowanych sprzętów będących na wyposażeniu tych
obiektów stwierdzono: w 12 ubojniach, w 11 punktach skupu oraz w 1 bazie zbiorczej,

− brak wydzielonych stanowisk do przeprowadzania badań weterynaryjnych ujawniono w: 6
ubojniach, 6 punktach skupu oraz na terenie 2 targowisk,

− brak wydzielonych pomieszczeń (tzw. izolatek) dla zwierząt chorych lub złośliwych stwierdzono
w: 5 punktach skupu, 7 ubojniach oraz 1 bazie zbiorczej,

− brak kurtyny powietrznej (akustycznej) pomiędzy magazynem żywca, a strefą oszołamiania oraz
przegród oddzielających te strefę od miejsca wykrwawiania i dalszej obróbki odnotowano w 16
zakładach ubojowych,

− posługiwanie się wagami o nieaktualnych cechach legalizacji stwierdzono w: 8 punktach skupu, 7
ubojniach oraz 4 jednostkach handlowo-transportowych,

− brak doprowadzenia bieżącej wody w budynkach spędowych odnotowano w: 9 punktach skupu
oraz na terenie 2 targowisk,

− brak ramp przeładunkowych odnotowano w: 3 punktach skupu, 2 zakładach ubojowych oraz na
terenie jednego targowiska,

− brak maty dezynfekcyjnej w bramie wjazdowej stwierdzono w 6 punktach skupu,
− brak środków dezynfekcyjnych w magazynach ujawniono w 5 punktach skupu.

Ponadto: w 3 punktach skupu, na terenie 2 targowisk oraz w 1 jednostce handlowo-
usługowej stwierdzono brak nadzoru weterynaryjnego nad prowadzoną działalnością.
Ustalono również, że działalność 2 targowisk nie zostały zgłoszone powiatowemu
lekarzowi weterynarii.

W wyniku kontroli NIK, przeprowadzonej w Powiatowych Inspektoratach
Weterynarii stwierdzono, że IW podczas przeprowadzanych kontroli punktów skupu i
targowisk również odnotowywała liczne nieprawidłowości i uchybienia. Do najczęściej
stwierdzanych należało:

- brak ogrodzenia i utwardzenia terenu;
- brak mat dezynfekcyjnych oraz środków dezynfekcyjnych;
- brak doprowadzenia bieżącej wody;
- brak oddzielnych pomieszczeń dla zwierząt chorych lub podejrzanych o

chorobę;
- złe warunki sanitarne � brudne kojce, brudne i zdewastowane pomieszczenia,
- brak oznakowania zwierząt.
Np. na terenie działania MIW w Rzeszowie, gdzie w latach 2000 �2001 przeprowadzono 31 kontroli
5 podmiotów zajmujących się organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt,
odnotowano m.in.:

- brak maty dezynfekcyjnej przy wejściu na teren spędu � w 7 przypadkach,
- brak ewidencji dezynfekcji - w 2 przypadkach,
- niewłaściwą organizację targowiska - w 2 przypadkach,
- niezachowanie odpowiedniej czystości,
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- niedostateczną kontrolę świadectw szczepień ochronnych zwierząt przebywających na wystawie i
targowisku.

W toku kontroli NIK przeprowadzanych w PIW, dokonano oględzin 13 punktów
skupu zwierząt rzeźnych, 4 targowisk i 3 baz gromadzenia zwierząt. Uchybienia
stwierdzono w przypadku 9 podmiotów, tj. 69%. Najgorszą sytuację odnotowano na
terenie działania MIW w Białej Podlaskiej, gdzie oględzinom poddano 5 punktów
skupu żywca (w Międzyrzecu Podlaskim, Rogoźnicy, Terespolu, Rokitnie i Piszczacu),
w każdym stwierdzono uchybienia. I tak:

- niewłaściwy stan sanitarno-weterynaryjny ścian, posadzek i boksów dla zwierząt
oraz urządzeń służących do rozładunku i załadunku zwierząt odnotowano we
wszystkich 5 punktach;

- zły stan techniczny budynków, wymagający remontu stwierdzono w 4 punktach
skupu;

- brak dostępu do bieżącej wody odnotowano w 2 przypadkach;

- brak udokumentowanego przeszkolenia pracowników obsługujących zwierzęta
w zakresie poprawnego postępowania z nimi stwierdzono we wszystkich
punktach skupu.

A.3. Warunki hodowli zwierząt gospodarskich

Inspekcja Weterynaryjna nie posiadała danych odnośnie liczby podmiotów
zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich. Przepis zobowiązujący do
zgłaszania powiatowym lekarzom weterynarii działalności w zakresie utrzymywania
zwierząt gospodarskich wprowadzony został dopiero od 13.02.2002 r. z mocą
obowiązującą od 01.01.2003 r. W trakcie tworzenia jest obecnie system identyfikacji
gospodarstw i zwierząt, bez którego, wiedza na temat liczby gospodarstw jest w istocie
wiedzą czysto statystyczną, nie umożliwiającą identyfikacji gospodarstwa.

Wg danych GUS stan ilościowy zwierząt gospodarskich w Polsce, w połowie
2000 r. wynosił 6.080,6 tys. sztuk bydła, 17.122 tys. szt. trzody chlewnej, 361,6 tys. szt.
owiec i kóz oraz 549,7 tys. koni. W zdecydowanej większości, tj. w ponad 90%,
hodowane były one w gospodarstwach indywidualnych.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, kto utrzymuje
zwierzęta gospodarskie obowiązany jest do zapewnienia im opieki i właściwych
warunków bytowania.

Szczegółowe warunki utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt
gospodarskich na podstawie delegacji zawartej w art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie
zwierząt, winien w drodze rozporządzenia, określić Minister RiRW.  W ciągu 5 lat od
wejścia w życie ustawy o ochronie zwierząt delegacja ustawowa nie została wykonana.
Kontrola NIK z 1999 r. ustaliła, że projekt tego rozporządzenia znajdował się na etapie
uzgodnień oraz rozpatrywania uwag nadsyłanych przez inne resorty. Analiza projektu
wykazała, że przyjęto normy przestrzenne dla utrzymywanych zwierząt bez określenia
ich charakteru oraz warunków i możliwości dopuszczenia innych norm, wynikających
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np. z potrzeb związanych z różnorodnością systemów produkcji. Nie wszystkie normy
zgodne były z określonymi w prawie UE (Dyrektywa 98/58 dotyczącą ochrony zwierząt
hodowlanych dla celów rolniczych uchwalona przez Radę Europy dnia 20 czerwca
1998 r.).

Wg informacji Ministra RiRW, uzyskanych na podstawie art. 29 pkt 2 lit.f ustawy
o NIK, podstawową i bardzo istotną przyczyną nie wydania do chwili  obecnej
rozporządzenia określającego szczegółowe warunki utrzymywania poszczególnych
gatunków zwierząt gospodarskich było niemożliwe do realizacji upoważnienie
ustawowe. Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia, wynikającego z
nowego brzmienia upoważnienia ustawowego. Określone zostaną w nim minimalne
warunki utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt  gospodarskich w zgodzie z
obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej w tym
zakresie. Przewidywany termin wydania tego rozporządzenia zaplanowano na I kwartał
2003 r.

W związku ze zmianami z dnia 25 lipca 2001 r., ustawy weterynaryjnej, Minister
RiRW został zobowiązany (na podstawie art. 5 ust.5) do określenia w drodze
rozporządzenia szczegółowych warunków weterynaryjnych jakie muszą spełniać
gospodarstwa i stada zwierząt poszczególnych gatunków w przypadku, gdy zwierzęta
lub produkty pochodzące od tych zwierząt są wprowadzane na rynek oraz wzoru
świadectwa zdrowia dla tych stad. Zgodnie z informacją Ministra RiRW, projekt
rozporządzenia jest po uzgodnieniach wewnętrznych.

Zatem w okresie objętym kontrolą brak było w Polsce podstaw prawnych dla
stawiania i egzekwowania wymogów w zakresie warunków bytowania zwierząt
gospodarskich.  Inspekcja Weterynaryjna nie przeprowadzała kontroli w tym zakresie.

Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy weterynaryjnej oraz art. 40 ust 5 pkt 4
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia55 organy
Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór m.in. nad warunkami sanitarnymi
pozyskania i produkcji mleka. Wyniki przeprowadzanych przez IW kontroli w tym
zakresie, w pewnym stopniu mogą obrazować warunki utrzymywania bydła mlecznego.

W sprawozdaniach GIW z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie
higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego: RGŻ-5 za 2000 r., i
RRW-5 za 2001 r., podano m.in. dane odnośnie ilości skontrolowanych miejsc
pozyskiwania mleka i ich stanu sanitarnego, co ilustruje tabela 1.

                                                
55  Dz. U. z 2001 r. nr 63 poz. 634 z późn. zm.
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Tabela 1. Realizacja przez Inspekcję Weterynaryjną nadzoru nad miejscami
pozyskania mleka, w oparciu o dane ze sprawozdań RRW-5.

Liczba  obiektów o złym stanie sanitarnym w części:
Rok

Liczba obiektów
skontrolowanych razem technicznej utrzymania

porządku i
czystości

ze złą wodą

2000 41.699 3.332 1.745 1.863 1.288

2001 32.018 3.044 1.662 1.410 851

Z zestawienia wynika, że w 2000 r. zły stan sanitarny stwierdzono w ok. 8%
kontrolowanych gospodarstw i w ok. 9,5% w 2001 r.

Wg danych GUS∗  w 2000 r. było w Polsce 1.033.595 gospodarstw
indywidualnych utrzymujących krowy.

Porównując te dane  z ilością gospodarstw skontrolowanych przez IW, należy
stwierdzić, że kontroli podlegało ok. 4 % gospodarstw utrzymujących bydło.

W wyniku kontroli NIK przeprowadzonej w PIW, stwierdzono, że w ramach
nadzoru IW nad pozyskiwaniem mleka kontrolowano gospodarstwa dostarczające
mleko do mleczarń. Sprawdzane były warunki lokalizacyjne, techniczne, sanitarne,
technologiczne oraz stan zdrowia zwierząt. Oceniany był ogólny stan higieny w
gospodarstwie (w tym m.in.: dostęp do bieżącej wody, jakość podwórka, dróg
dojazdowych, utrzymanie czystości i porządku) oraz stan utrzymania obory i zwierząt
(stan czystości i systemu usuwania obornika,  ocena mikroklimatu, stan czystości krów i
system zadawania karmy). Pomimo, iż powiatowi lekarze weterynarii wykonując swoje
obowiązki zwracali uwagę na warunki utrzymania zwierząt, jednak nie mając punktu
odniesienia, wobec braku rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie zwierząt i
weterynaryjnej w zakresie  szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt
gospodarskich, nie mieli podstaw do dokonywania oceny w tym zakresie. Niemniej
jednak, w przypadku kontroli gospodarstw z których mleko przeznaczone było na
eksport sporządzany był protokół wg wzoru SPIWET-16/ml/gosp.UE, w którym
należało ocenić �czy pomieszczenia dla zwierząt zapewniają zasady dobrostanu
zwierząt�.

Kontrola przeprowadzona w okresie 15.04-26.04.2002 r. przez przedstawicieli
UE, w celu oceny przedstawionego przez władze RP planu w zakresie poprawy
standardów działania wybranych zakładów przetwórstwa spożywczego i kontroli
postępowania ze zwierzętami rzeźnymi wykazała m.in. że �Ogólny poziom zapewnienia
ochrony zwierząt w wizytowanych gospodarstwach był dobry.�.

W ramach niniejszej kontroli, ISiPAR na zlecenie NIK skontrolowała 7 ośrodków
hodowli zwierząt (bydła i trzody chlewnej), stwierdzając m.in. że:

                                                
∗  za 2001 r. brak danych wg powyższej struktury
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- w skontrolowanych ośrodkach hodowli zwierząt nie było zbytniego zagęszczenia
zwierząt;

- wszystkie skontrolowane ośrodki posiadały dokumenty potwierdzające nadzór
weterynaryjny nad zwierzętami;

- we wszystkich skontrolowanych podmiotach prowadzono ewidencję zabiegów
weterynaryjnych. W 6 przypadkach była to książka leczenia zwierząt, przy czym w
2 książka założona została dopiero w 2002 roku. W jednym przypadku (RKS
�Nowy Świat� w Dobrzycy) ewidencja zabiegów prowadzona była w postaci zbioru
faktur za usługi weterynaryjne i dokumentów dołączanych do nich. W jednym
przypadku (RSP w Dorożkach) prowadzona była książka leczenia hodowanego
bydła, natomiast brak było wpisów w książce leczenia trzody chlewnej. W
przypadku Fermy Trzody Chlewnej w Górzycach wpisy do książki leczenia nie były
potwierdzane przez lekarza weterynarii przeprowadzającego zabiegi.

- w 5 spośród 7 skontrolowanych podmiotów stwierdzono wykonywanie czynności
przez urzędowego Lekarza Weterynarii polegające na dochodzeniu, zabezpieczeniu
epizootycznym lub na kontroli hodowli zwierząt i stanu sanitarnego pomieszczeń.

W jednym przypadku (hodowla bydła prowadzona w Nowym Polichnie przez
Gospodarstwo należące do Masarni Podmiejskiej, Zakład Pracy Chronionej- sp. jawna
D.J i H.K. Gorzów Wlkp.) stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o ochronie
zwierząt, poprzez doprowadzenie do wystąpienia 75 przypadków zakażenia bydła
tężcem, po wykonaniu przez osobę nieuprawnioną zabiegu zootechnicznego oraz
zbagatelizowanie ujemnego wpływu zastosowanej technologii chowu (całoroczny
wypas pod gołym niebem � bez zabudowań) na stan zdrowia zwierząt, co spowodowało
wystąpienie w miesiącach styczeń-kwiecień 2002 r. stanów zapalnych górnych dróg
oddechowych u 46 szt. cieląt.

Ponadto kontrola ISiPAR wykazała inne nieprawidłowości:
- zły stan techniczny budynków gospodarczych  w 2 z 6 skontrolowanych podmiotów (RSP Dorożki i

Fermia Trzody Chlewnej w Górzycach). W jednym przypadku (Hodowla Krów �Nowe Polichno)
prowadzono całoroczną hodowlę bydła �pod gołym niebem�;

- w 4 z 7 ośrodków nie wszystkie zwierzęta były oznakowane (RSP w Dorożkach, PPH AGROPOL w
Sokołowie, RKS �Nowy Świat� w Dobrzycy, Hodowla Krów � Nowe Polichno). W przypadku -
Hodowli Krów �  Nowe Polichno dokonano zamiany oznakowania zwierząt bez pozostawienia
dokumentów świadczących o dokonanej zmianie. Naruszono w ten sposób przepisy o znakowaniu
zwierząt (§19 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki z dnia 5 maja 1999 roku w
sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu
oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych. Zabiegu dokonano w sposób
umożliwiający rozprzestrzenienie się białaczki, a ponadto nie poinformowano o nim PLW. O fakcie
dokonanej zamiany PLW dowiedział się prowadząc dochodzenie epizootyczne - stwierdził zakażenie
4 zwierząt i wydał decyzję nakazującą zabicie ich.

- w 2 przypadkach ewidencja zwierząt prowadzona była nierzetelnie. (Ferma Trzody Chlewnej w
Górzycach i Hodowla Krów �Nowe Polichno - dokumentacja prowadzona była tylko dla 173
zwierząt ze stada liczącego 500 szt. Ewidencja nie zawierała informacji, co do ilości zwierząt
nowonarodzonych, zakupionych, sprzedanych i padłych.

- w 3 z 6 skontrolowanych podmiotów w postaci ksiąg nie dokumentowano deratyzacji, dezynfekcji i
dezynsekcji oraz prowadzonych zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach gospodarskich.

W 2002 r. ISiPAR, również w ramach działań własnych, przeprowadziła kontrolę
28 tuczarni trzody chlewnej oraz 5 ferm bydła. Wszystkie fermy bydła prowadziły
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hodowlę w cyklu zamkniętym. Natomiast chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym
prowadziło 25 jednostek, a pozostałe nabywały materiał do tuczu tj. prosięta i warchlaki
od innych podmiotów.

Zastrzeżenia do stanu sanitarno-technicznego zgłoszono w przypadku w 18, tj.
54%, kontrolowanych ogółem, w tym z uwagi na:

− brak urządzeń pomiarowych tj. termometrów i wilgotnościomierzy - w 8 tuczarniach i 1 fermie
bydła,

− używanie skorodowanych konstrukcji kojców - w 2 tuczarniach,
− prowadzenie chowu w obiektach o nieodpowiednim stanie sanitarno-technicznym,

(tj. zawilgoconych, zagrzybionych z licznymi odpadami tynku itp.) - w 5 tuczarniach i 3 fermach
bydła,

− brak podbicia stropowego oraz popękaną elewację zewnętrzną budynku � w 4 tuczarniach,
− brak maty dezynfekcyjnej przy wejściu do chlewni - w 2 tuczarniach,
− brak wydzielonych kojców (izolatek) dla zwierząt chorych lub agresywnych- w 3 tuczarniach

Do warunków przetrzymywania zwierząt nie wniesiono zastrzeżeń. Temperatura
i wilgotność w kontrolowanych jednostkach były właściwe. Nie stwierdzono
nadmiernego zapylenia oraz stężenia amoniaku, pomimo, że w większości
kontrolowanych jednostek nie stosowano urządzeń do odpylania powietrza, poza jedną
fermą bydła gdzie były zainstalowane odpylacze mechaniczne. Nie wniesiono
zastrzeżeń do jakości pasz podawanych zwierzętom. W kontrolowanych jednostkach
nie stosowano hormonów w żywieniu zwierząt.

Upadki na fermach bydła odnotowano w 2 jednostkach i dotyczyły one 12 sztuk
cieląt.

Wysokość współczynnika upadków trzody chlewnej w poszczególnych grupach
użytkowych wynosiła:

dla prosiąt � od    1,0 do 15,0%,
dla warchlaków � od    0,2 do 6,6%,
dla tuczników � od    0,1 do 4,8%,
dla loch �  od    0,3 do 1,7%.
W toku kontroli nie stwierdzono uboju bydła z konieczności, natomiast ubój

trzody chlewnej z konieczności miał miejsce w 7 spośród kontrolowanych jednostek.
Łącznie ubito 1.611 sztuk tych zwierząt, w tym:

tuczniki - 1.387 szt.,
warchlaki -    153 szt.,
lochy -      39 szt.,
loszki -      32 szt.

Głównymi przyczynami powstałych strat w tuczarniach trzody chlewnej były:
biegunki, zapalenia płuc, zatrucia pokarmowe oraz urazy mechaniczne kończyn i
kręgosłupa.

Pomimo wspomnianego braku podstaw prawnych, dla rzetelnej oceny
wypełniania obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków bytowania
zwierzętom gospodarskim, wyniki kontroli wskazują, że zakres i skala występujących
uchybień w odniesieniu do zwierząt gospodarskich jest mniejsza niż w przypadku
zwierząt domowych. Pośrednio potwierdza to analiza interwencji przeprowadzonych
przez inspektorów TOZ  w latach 2000-2001, spośród których tylko 8,8% dotyczyło
zwierząt hodowlanych.
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B. Realizacja przez organy samorządu terytorialnego zadań w zakresie
zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym

W myśl art. 11 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zwierząt (w brzmieniu do 27 września
2002r.), zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz ich wyłapywanie należy do
zadań własnych gminy. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz rozstrzyganie o
dalszym postępowaniu z nimi może odbywać się wyłącznie na mocy uchwały rady
gminy, podjętej po uzgodnieniu z właściwym lekarzem weterynarii i zasięgnięciu opinii
przedstawiciela TOZ lub innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu
działania.

Ustalenia kontroli wykazały, że większość kontrolowanych gmin podjęła
stosowne uchwały. Spośród 18 objętych kontrolą organów samorządu, w 6 miastach
(Przemyślu, Ciechanowie, Wałbrzychu, Zamościu, Świebodzinie, Łęczycy), do
30.06.2002 r. nie podjęto uchwały o wyłapywaniu zwierząt bezdomnych na podstawie
art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. W jednym z ww. miast (Świebodzinie)
uchwała została podjęta dopiero w trakcie kontroli.

Spośród 20 gmin, w których w trybie art. 29 lit.f ustawy o NIK zasięgano
informacji, uchwały nie podjęto w 9 miastach (Bielsko � Biała, Płock, Słupsk, Krosno,
Częstochowa, Włocławek, Kalisz, Chełm, Tarnów).

Ogółem spośród 38 objętych badaniami gmin, w 15 tj. 39% stwierdzono brak
uchwały o wyłapywaniu zwierząt bezdomnych, podjętej na podstawie art. 11 ust. 3
ustawy o ochronie zwierząt.

Pomimo, iż w stosunku do ustaleń kontroli NIK przeprowadzonej w 1999 r. (brak
uchwały stwierdzono w 89 % spośród 27 kontrolowanych gmin), sytuacja uległa
poprawie, to nie jest ona zadowalająca, wskazuje na opieszałe działania gmin zważywszy
na fakt że przepisy zobowiązujące do podjęcia uchwały obowiązują już 5 lat.

Przeprowadzone badania wykazały różne  powody nie podejmowania uchwały. Np.:
- Rada Miejska w Wałbrzychu nie podjęła uchwały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, ponieważ

funkcjonujące w mieście schronisko dla zwierząt nie dysponuje dodatkowymi wolnymi
pomieszczenia, nie wymaga rozbudowy i modernizacji. Niewystarczająca jest również ilość urządzeń,
przy pomocy których zwierzęta mogą być wyłapywane i środków transportu do przewozu zwierząt, a
także dodatkowych środków finansowych na usługi lekarsko � weterynaryjne;

- Rada Miejska w Łęczycy nie podjęła uchwały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt stojąc na
stanowisku, że problem ten w mieście nie istniał w skali wymagającej prawnego uregulowania. W
wyniku kontroli ustalono jednak, że bezdomne zwierzęta były wyłapywane na terenie miasta i
doprowadzane do schroniska;

- Rada Miejska w Ciechanowie nie podjęła uchwały w związku z tym, że �zagadnienia związane z
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zostały zawarte w uchwałach ustalających zasady czystości i
porządku w gminie�.

W 6 (t.j.16%) spośród 38 objętych badaniami gmin (Orzysz do 26.06.2001 r.,
Ciechanów, Świebodzin, Chełm, Częstochowa, Elbląg) przepisy dotyczące wyłapywania
zwierząt bezdomnych zamieszczone były w uchwałach podjętych na podstawie ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pomimo, że
przepis art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
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porządku w gminach56 wyraźnie stanowi iż gminy organizują ochronę przed
bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W 1999 r.
sytuacja taka odnotowana została w 33% kontrolowanych gmin.

W wyniku kontroli stwierdzono, że pomimo braku stosownej uchwały zwierzęta
bezdomne były wyłapywane i umieszczane w schroniskach dla bezdomnych zwierząt,
co uznać należy za działania nielegalne. Podejmowane one były:
- w oparciu o umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi schroniska lub

działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (Ciechanów, Przemyśl,
Zamość, Świebodzin);

- w ramach działalności prowadzonej przez funkcjonujące na terenie miasta
schroniska (Wałbrzych, Łęczyca).

W 1999 r. podejmowanie działań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
pomimo braku stosownej uchwały stwierdzono w przypadku 18-tu miast, tj. ok. 67%
jednostek kontrolowanych.

W trakcie kontroli w Orzyszu stwierdzono przypadek niepodejmowania żadnych
działań dotyczących wyłapywania zwierząt bezdomnych, pomimo podjęcia przez Radę
Miasta uchwały o wyłapywaniu zwierząt bezdomnych. Zastępca Burmistrza w
wyjaśnieniu podał, że w okresie objętym kontrolą nie zachodziła potrzeba prowadzenia
akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt. Oględziny dokonane w toku kontroli
niektórych miejsc na terenie miasta ujawniły przypadki obecności psów bez opieki i
możliwości ustalenia ich właścicieli. Stwierdzono także, że do urzędu napływały skargi
dotyczące wałęsających się psów. Komendant Komisariatu Policji w Orzyszu w piśmie
z czerwca 2001 r. skierowanym do władz miasta stwierdził, nawet że �palącym
problemem jest kwestia bezpańskich psów na terenie miasta�.

Na terenie 9 spośród 18 kontrolowanych miast funkcjonowały schroniska dla
bezdomnych zwierząt. W 4 przypadkach były one jednostkami budżetowymi (Łomża,
Wałbrzych, Rawa Mazowiecka, Zamość), w pozostałych przypadkach ich prowadzenie
powierzone zostało w drodze umowy podmiotom gospodarczym (Łęczyca �
Przedsiębiorstwo Produkcyjne CONGER, Sosnowiec � Przedsiębiorstwo Zieleni
Miejskiej Sp. z o.o, Kielce � Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.) lub
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami (Mysłowice, Przemyśl). Na terenie Rawy
Mazowieckiej obok schroniska miejskiego funkcjonuje drugie � prywatne.

W pozostałych 9-ciu miastach (Ciechanów, Lubań, Łuków, Orzysz, Przemyśl, Rzeszów,
Starachowice, Świebodzin, Wysokie Mazowieckie) schronisk dla bezdomnych zwierząt
nie było. Jednak w 2 przypadkach (Ciechanów i Przemyśl) władze miasta przejęły i
utrzymywały schroniska funkcjonujące w sąsiedniej gminie. W Rzeszowie zawarto
umowę z Rzeszowskim TOZ na prowadzenie tzw. Tymczasowego Punktu Zatrzymań.
Gminy Świebodzin i Łuków (do kwietnia 2002 r.) posiadały umowy zawarte ze
schroniskami zlokalizowanymi w innej miejscowości na wyłapywanie i
przetrzymywanie wyłapanych zwierząt. W przypadku Starachowic, umowa zawarta ze
                                                
56 Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.
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Schroniskiem w Kielcach obowiązywała jedynie do 30.06.2000 r. Zarząd Miasta
Wysokie Mazowieckie, zlecał schronisku z Białegostoku wykonywanie jednorazowych
akcji wyłapywania, a umowę zawarł w lipcu 2002 r. Podobnie Zarząd Miasta Lubań
zlecał wykonanie doraźnych akcji i finansował 14-dniowy pobyt w schronisku
wyłapanych zwierząt trzem różnym podmiotom prowadzącym schroniska.

W okresie objętym kontrolą 3 gminy (Orzysz, Starachowice od 19.04.2000 r. i Łuków
od maja 2002 r.) nie wywiązywały się z obowiązku zapewnienia opieki zwierzętom
bezdomnym.
- Urząd Miasta w Orzyszu odmówił Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz, zapłaty za utrzymanie w

okresie od lipca 1999 r do września 2000 r., w Schronisku w Kotle Dużym psów wyłapanych z terenu
gminy i miasta Orzysz ze względu na brak umowy w powyższej sprawie z Urzędem Gminy i Miasta w
Piszu.

- UM w Łukowie zawarł dn. 08.01.2002 r. umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt z siedzibą
w Nowodworze k/Lubartowa na wyłapywanie bezdomnych psów, transport, utrzymywanie,
wyżywienie i opiekę weterynaryjną psów z terenu miasta Łukowa w okresie do 31.12.2002 r.
Schronisko dnia 24.04.2002 r. wypowiedziało tę umowę, motywując to znieważaniem i obrażaniem
pracowników Schroniska przez członków Łukowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

- UM w Starachowicach � Akcja planowego wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie
Starachowic w okresie 01.01.2000 r. � 30.06.2002 r. była prowadzona tylko w miesiącach luty i
kwiecień 2000 r. ze względu na brak możliwości, po tym okresie umieszczenia wyłapywanych
zwierząt w schronisku dla zwierząt. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kielcach w dniu
19.04.2000 r. wypowiedziało Gminie Starachowice umowę na przetrzymywanie zwierząt w
prowadzonym przez siebie schronisku. Starania Urzędu Miejskiego w Starachowicach o zawarcie
umowy z innym schroniskiem nie przyniosły rezultatu. Schroniska m.in. w Radomiu, Mielcu odmówiły
zawarcia umowy, ze względu na permanentny brak miejsca w swoich obiektach. Złożona na
przełomie 2000/2001 r. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce oferta nieodpłatnego
użyczenia obiektu, będącego własnością miasta, w celu  założenia schroniska, nie przyniosła
oczekiwanego efektu, ze względu na brak możliwości porozumienia co do zasad finansowania
przystosowania obiektu. Obiekt został sprzedany. W związku z powyższym od maja 2000 r.
przeprowadzono na terenie miasta jedynie odłowy interwencyjne zwierząt agresywnych,
niebezpiecznych dla otoczenia oraz kalekich i nieuleczalnie chorych, a także innych bezdomnych
zwierząt w okresie zagrożenia wścieklizną.

Ustalenia kontroli wykazały, że 15 spośród 18 objętych kontrolą gmin
bezpośrednio lub pośrednio finansowało działalność schronisk dla bezdomnych
zwierząt. Stwierdzono występowanie znacznych różnic w kosztach wyłapywania i
przetrzymywania zwierząt w schronisku. Na podstawie wyników kontroli,
przeprowadzonych w organach samorządów oraz schroniskach dla bezdomnych
zwierząt stwierdzono, że stawka za wyłapanie jednego psa kształtowała się od w
granicach od 10 zł (pobierana przez Schronisko w Radysach w 2000 r.) do 84,40 zł (wg
aneksu z 2002 r. do umowy zawartej przez UM w Starachowicach z PUH �Barex�)
Stawka za przetrzymanie w schronisku przez 1 dzień psa kształtowała się w granicach
od 3,5 zł do  9,20 zł (w 2000 r. w Przemyślu).

W trakcie kontroli ustalono, że wbrew przepisom § 5 rozporządzenia Ministra
SWiA w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, który stanowi
że umowa na wyłapywanie zwierząt bezdomnych  powinna zawierać w szczególności:
1) wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane,
2) określenie środków do przewozu zwierząt,
3) zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej,
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4) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do
schroniska,

wykonanie wyłapywania zwierząt powierzano doraźnie, bez zawarcia umowy
spełniającej ww. wymagania (Lubań, Łęczyca, Wysokie Mazowieckie - do lipca 2002r.)

Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w zakresie wykonywania nadzoru nad
wydatkowaniem przekazywanych schroniskom środków finansowych i warunkami
jakie zapewnione zostały przetrzymywanym tam zwierzętom. Np.:
- Urząd Miasta w Przemyślu przeprowadził w badanym okresie tylko jedną kontrolę wykorzystania

przez schronisko dotacji z Urzędu Miasta w 2000 r. i w I-szym kwartale 2001 r., w toku której
stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne. Dotyczyły one m. innymi:braku
rozliczenia z wykorzystania dotacji za I-szy kwartał 2001r., braków formalno � prawnych w
zawieranych przez TOZ umowach, zaległości w podatkach od wynagrodzeń, wobec ZUS, braku
raportów kasowych, pomimo prowadzenia operacji gotówkowych.   
Pomimo powyższego ponownej kontroli jednak nie przeprowadzono;

- UM w Rawie Mazowieckiej i UM w Łukowie nie prowadziły bezpośredniego nadzoru nad
działalnością schroniska i wykorzystaniem udzielonych dotacji;

- Analiza umów zawartych przez UM w Świebodzinie z Wielobranżowym Zakładem Usług
Komunalnych �WIZAKO� w Zielonej Górze  na przechowywanie  przez okres do 30 dni psów,
pochodzących z przeprowadzonych akcji wyłapywania oraz sposobu ich realizacji wykazała, że nie
dotrzymywano postanowień zawartych w umownych dotyczących sposobu rozliczania przez
wykonawcę kosztów przebywania psów w  Schronisku. W § 5 umów, podano, że �rozliczenie kosztów
przebywania psów w Schronisku nastąpi po przedłożeniu przez wykonawcę dokumentów
potwierdzających ilość psów przyjętych i okres ich przebywania�.  Rozliczeń wykonania umowy
dokonywano w oparciu o przedłożone przez �WIZAKO� faktury. Z ustaleń kontroli wynika, że
niektóre faktury za 30 dniowy pobyt psów w Schronisku realizowano wcześniej tj. przed upływem
tego okresu. Zrealizowanie płatności za wykonanie zleconych czynności, przed ich faktycznym
zakończeniem należy uznać za działanie niegospodarne. Pośrednio świadczy również o braku
nadzoru nad wywiązywaniem się zleceniobiorcy z nałożonych na niego obowiązków.

- w UM w Łęczycy brak było dokumentów potwierdzających wykonywanie kontroli schroniska.
Pomimo złożonych wyjaśnień, że kontrole prowadzone były systematycznie, a uwagi i zalecenia
dotyczące prowadzenia schroniska przekazywane były ustnie, o braku nadzoru świadczy fakt, że
Schronisko prowadzone było z naruszeniem przepisu § 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków
weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt
oraz prowadzenia schronisk dla zwierząt, co potwierdziła kontrola Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Kutnie 12 listopada 2001 r. Do dnia 31 października 2002 r. w Schronisku nie
wydzielono pomieszczeń  do zabiegów weterynaryjnych lub uśmiercania, nie opracowano programu
dezynsekcji i deratyzacji, nie prowadzono szczepień z zakresu immunoprofilaktyki, nie prowadzono
dokumentacji leczenia zwierząt. Podmiot prowadzący Schronisko nie miał pisemnej umowy na
sprawowanie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami, nie ma także dokumentacji potwierdzającej
utylizację uśpionych lub padłych zwierząt. Do Schroniska nie została doprowadzona bieżąca woda
zdatna do picia.

Władze samorządowe zezwalały na funkcjonowanie schronisk podmiotom, działającym
wbrew przepisom prawa i nie spełniającym określonych przepisami wymogów:
- Wójt Gminy Lubań decyzją z dnia 16 stycznia 2001 r. zezwolił na prowadzenie schroniska w

Uniegoszczy, osobie prywatnej , która nie miała warunków technicznych, sanitarnych i
organizacyjnych do prowadzenia schroniska;

- Burmistrz Miasta Łęczyca wydał w 2000 r. w trybie decyzji administracyjnej trzy zezwolenia na
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w oparciu o wnioski nie spełniające wymogów
art.8 ust.1 ustawy o czystości i porządku w gminach.

- W Łomży wyłapywaniem psów bezdomnych zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej  - Zakład Budżetowy w Łomży, na podstawie umowy zawartej w dniu
26.04.1993 r. Stwierdzono, że §2 tej umowy jest sprzeczny z przepisem art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21
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sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ponieważ zawierał zapis, że �Grupa pracowników licząca 2
osoby oraz samochód z kierowcą zajmować się będzie wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu
miasta Łomży, przetrzymywaniem ich przez określony stosownymi przepisami czas w schronisku, a
następnie usypianiem przez lekarza weterynarii i dostarczeniem ich do najbliższego punktu skupu
padliny w Łomży�. Pomimo wyjaśnień w toku kontroli, iż zapis §2 umowy dotyczący usypiania nie
jest stosowany, to zapisu umowy nie zmieniono.

- Urząd Miasta w Przemyślu zawarł umowę na prowadzenie schroniska z TOZ a następnie
Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt �SARA�, pomimo, że nie posiadały one wymaganego przepisami
prawa zezwolenia na prowadzenie działalności.

- W wyniku kontroli przeprowadzonej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach
stwierdzono, że pomimo iż schronisko to nie spełniało większości z wymagań określonych przepisami,
panowały w nim złe warunki sanitarne, nie prowadziło ewidencji zwierząt, ewidencji przychodów i
kosztów, 3 gminy (Biała Piska, Kolno i Stawiska) zawarły z tym schroniskiem umowy na
wyłapywanie bezdomnych psów i przetrzymywanie ich w schronisku. Gmina Ruciane-Nida
realizowała płatności na rzecz schroniska za wyłapanie psów,  na podstawie wystawionych faktur,
bez zawarcia jakiejkolwiek umowy.

Kontrola schronisk dla bezdomnych zwierząt wykazała, że wiele z nich
świadczyło usługi na rzecz kilku a nawet kilkunastu gmin. I tak w badanym okresie
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu przyjmowało zwierzęta z terenu 8-
10 gmin, w Zielonej Górze z terenu 19 gmin, w Kielcach z  32 gmin, w Białymstoku z
26, w Augustowie z 5 gmin.

Sytuacja taka powodowała, że liczba przyjmowanych zwierząt znacznie
przekraczała możliwości schroniska i nie sprzyjała również tworzeniu nowych
schronisk i wypełnianiu przez gminy ustawowego obowiązku zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom.

Na pozytywną ocenę zasługują działania Urzędu Miasta w Rzeszowie
podejmowane w celu budowy własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt i
rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, którego koszty wyniosły 77.321 zł.

Z ustaleń kontroli wynika, że zarządy innych miast podejmowały działania w celu
organizacji nowych schronisk były one jednak nieskuteczne.
- Zarząd Miasta w Łomży w marcu 2001r., wobec braku możliwości finansowych rozwiązania

problemu bezdomnych zwierząt we własnym zakresie podjął próby współpracy z innymi gminami. W
sprawie zorganizowania schroniska prowadzono m.in. rozmowy podczas spotkania z wójtami gmin w
Starostwie Powiatowym w Łomży. Nie doprowadzono jednak do żadnych uzgodnień, gdyż wójtowie
gmin stwierdzili, że są ważniejsze sprawy do załatwienia, na które brakuje pieniędzy niż problem
bezpańskich psów i w związku z tym nie są zainteresowani budową nowego schroniska czy też
rozbudową istniejącego w Białymstoku i Ostrowi Mazowieckiej.

- Urząd Miasta w Ciechanowie, finansujący działalność schroniska przejętego od gminy Regimin, w
dniu 30 stycznia 2001 r. wystąpił do Urzędów Gmin Ciechanów, Opinogóra i Regimin z propozycją
współpracy w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Urzędy nie podjęły proponowanej
współpracy. Z informacji uzyskanych w toku kontroli wynika, że żadna z 8 gmin na terenie powiatu
ciechanowskiego nie zapewniała opieki zwierzętom bezdomnym.

- Urząd Miasta w Starachowicach złożył na przełomie 2000/2001 r. Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętami w Polsce ofertę nieodpłatnego użyczenia obiektu będącego własnością miasta w celu
założenia schroniska; ze względu na brak możliwości porozumienia co do zasad finansowania
przystosowania obiektu nie przyniosła ona oczekiwanego efektu.

W wyniku kontroli stwierdzono również inne przypadki nierzetelnego działania
organów samorządowych:
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- w Urzędzie Miasta w Łęczycy ustalono, że właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjnego CONGER z
siedziba w Łęczycy, prowadzącego Schronisko był Pan M.C. � Radny Miasta Łęczyca II i III
kadencji. W dniu 30 października 2000 r. zawarto z nim  umowę użyczenia nieruchomości, na której
usytuowane było Schronisko. Tym samym osoby, które w imieniu Miasta zawarły umowę użyczenia,
dopuściły wbrew przepisom art. 24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym57 do
wykorzystywania mienia komunalnego do prowadzenia działalności gospodarczej przez Radnego
Miasta.

- UM w Zamościu zlecał odrębnymi umowami co roku, wykonywanie usługi w zakresie zbierania i
okresowego wyłapywania psów, pomimo że zgodnie z z pkt I.7. Regulaminu Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt, działającego przy Ogrodzie Zoologicznym w Zamościu (jednostce budżetowej)
należało to do jego obowiązków.  Jak wyjaśniono Schronisko nie było przygotowane do realizacji
tego zadania. Umowy z tytułu których w latach 2000 � I półrocze 2002 r. wydatkowano 35.594 zł.,
zawarto z podmiotem gospodarczym Usługi Sanitarno-Porządkowe P.Ł. z Zamościa. Podmiot ten nie
posiadał jednak zezwolenia na wykonywanie działalności dotyczącej wyłapywania zwierząt, co było
m.in. przedmiotem umowy zawartej z Urzędem.  Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 3 i ust.6 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach58 na prowadzenie przez
przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymagane jest
uzyskanie zezwolenia udzielonego w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto właściciel podmiotu
któremu zlecono realizację usług w omawianym zakresie, był pracownikiem Ogrodu Zoologicznego
w Zamościu  zatrudnionym jako  asystent ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. W myśl art.18
ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych59 pracownik samorządowy nie może
wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać
podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Dróg UM w Starachowicach z
upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice wydała PUH �Barex� zezwolenie nr 1/2001 na
świadczenie usług komunalnych w zakresie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,
pomimo że nie posiadała � do czasu zakończenia kontroli - decyzji powiatowego lekarza weterynarii
stwierdzającej spełnienie przez ww. firmę warunków weterynaryjnych do prowadzenia działalności w
zakresie postępowania ze zwłokami zwierząt padłych lub uśpionych. Posiadanie takiej decyzji przez
ubiegający się o zezwolenie podmiot wynika z dyspozycji art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 ze zm.). Wydanie zezwolenia na podstawie tylko
ustnego zapewnienia PUH ,,Barex� o spełnieniu wymaganych przepisami warunków było działaniem
nierzetelnym.

Obok finansowania schronisk dla zwierząt, w celu zmniejszenia ilości
bezdomnych zwierząt, władze 7 z 38, tj. 18,42% badanych gmin (w 1999 r. 5-ciu)
finansowały zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt. (Rzeszów, Orzysz, Łuków, Jelenia
Góra, Słupsk, Toruń, Tarnów).

Do 5-ciu spośród 18-tu kontrolowanych urzędów miast i gmin wpływały
informacje o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt (w 1999 r. do 10-ciu z 27
kontrolowanych).

Władze 3 miast (w 1999 r. 7-miu miast), w ramach działań interwencyjnych w
trybie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt, wydawały decyzje o odebraniu zwierzęcia
właścicielowi. Ogółem wydano 3 takie decyzje, z czego 2 nie zostały wykonane.
- UM w Ciechanowie wydał decyzję nakazującą odebranie psa właścicielowi ze względu na

niewłaściwe warunki bytowania. Właściciel złożył odwołanie do SKO w Ciechanowie, które utrzymało
zaskarżoną decyzję w mocy. Właściciel psa zaskarżył postanowienie SKO w Ciechanowie do NSA,
który do czasu zakończenia kontroli skargi nie rozpatrzył.

                                                
57 jt.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.
58 Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.
59 j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm
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- Burmistrz Rawy Mazowieckiej � po uzyskaniu informacji i przeprowadzeniu kontroli potwierdzającej
okrutne traktowanie psa i niewłaściwe warunki jego bytowania  na jednej z posesji, wydał decyzję
nakazującą w trybie natychmiastowym odebranie na stałe psa i umieszczenie go w schronisku dla
bezdomnych zwierząt.

- UM w Mysłowicach � Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami wystąpiło do Prezydenta Miasta z
wnioskiem o odebranie 2 psów mieszkance Mysłowic z powodu choroby (egzema i grzybica) oraz
braku szczepienia przeciwko wściekliźnie. Wydana decyzja nie została wykonana, ponieważ
właścicielka dobrowolnie oddała psy do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 1999 r. stwierdzono 13 takich decyzji,
z których 2 nie zostały wykonane.

Przepisy prawa nie nakładają na gminy obowiązku prowadzenia ewidencji
utrzymywanych na ich terenie psów. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych, właściciele psów zobowiązani są do opłaty podatku z
tytułu posiadania psa w wysokości określonej uchwałą gminy. W wyniku kontroli
ustalono, że większość z kontrolowanych gmin posiadało ewidencję psów, których
właściciele opłacili podatek. Jednak tylko niektóre z nich podejmowały inicjatywy w
celu rzetelnego ustalenia ilości utrzymywanych na ich terenie psów i zobowiązań
podatkowych.  Np.:
- Urząd Miasta w Przemyślu dane dotyczące ilości psów otrzymywał od inkasentów podatku od

posiadania psów, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, z wykazów przekazywanych przez
administratorów budynków mieszkalnych, wykazu osób, które zapłaciły podatek bezpośrednio do
kasy Urzędu, z wykazu osób, które poddały psy szczepieniu przeciwko wściekliźnie, przekazywanych
przez Miejski Inspektorat Weterynarii w Przemyślu.

- Urząd Miasta w Rzeszowie dane do ewidencji psów uzyskiwał od administracji mieszkań, z wykazów
Straży Miejskiej.

- Urząd Miasta w Ciechanowie ewidencję  prowadzi na podstawie rejestru psów zaszczepionych
przeciwko wściekliźnie, prowadzonego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.

- Urząd Miasta w Starachowicach prowadził bazę danych właścicieli posiadających psy, której
podstawą  były dane od lekarzy weterynarii, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
Spółdzielni Mieszkaniowych  oraz Straży Miejskiej.

Brak wiarygodnych danych o ilości utrzymywanych na terenia miasta psów
stwierdzono w 9 (50%) kontrolowanych gmin (Lubań, Łuków, Ciechanów, Wałbrzych,
Wysokie Mazowieckie, Orzysz, Zamość, Mysłowice, Łęczyca) W 1999 r. stwierdzono
taką sytuację w blisko 30 % kontrolowanych jednostek.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie zwierząt utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywną wymaga zezwolenia właściwego organu gminy. Jak ustalono w 14-tu z
18-tu, tj. ok. 78% (w 1999 r. w 25 z 27) objętych kontrolą urzędów miast, zezwolenia
takie w oparciu o ww. przepis oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za
agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy60 były w
badanym okresie wydawane. Łącznie w kontrolowanych jednostkach na 70 złożonych
wniosków wydano 70 decyzji pozytywnych. W porównaniu do 1999 r. (na 3.868
złożonych w 27 urzędach wniosków wydano 3.842 decyzje pozytywne) liczba
składanych wniosków drastycznie spadła. Do 4-ch urzędów gmin nie wpływały wnioski
o zezwolenie na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. (Wysokie

                                                
60 Dz.U. Nr 159, poz. 1051 z późn.zm.
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Mazowieckie, Starachowice, Łęczyca, Orzysz). Żaden z 18-tu kontrolowanych urzędów
miast nie posiadał danych dotyczących rzeczywistej ilości utrzymywanych na ich
terenie psów ras, uznawanych za agresywne. Urzędy posiadały tylko dane o ilości
złożonych wniosków i wydanych zezwoleniach na utrzymywanie tych psów. Dopiero
od 28 września 2002 r. poprzez nowelizację ustawy o ochronie zwierząt przewidziano
sankcję za utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego
zezwolenia.

Brak rozeznania w zakresie ilości utrzymywanych na terenie gminy psów  uniemożliwia
racjonalne wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem opieki zwierzętom
bezdomnym a także zapewnieniem bezpieczeństwa. Pojawiające się w prasie coraz
liczniejsze doniesienia nt. agresywnych zachowań zwierząt, świadczą o narastającym
problemie. W wyniku kontroli ustalono, że w Łomży w badanym okresie osoby prawne
i mieszkańcy Łomży przekazali do Urzędu Miasta 9 zawiadomień pisemnych i 34
telefoniczne o agresywnych psach atakujących ludzi. Zwierzęta, najczęściej bezpańskie
lub pozbawione należytej opieki psy agresywne, pogryzły 299 osób, w tym 137 na
terenie miasta. Posiadanie danych dotyczących ilości psów bytujących na danym terenie
umożliwiłoby planowanie działań. Wg danych Krajowego Biura ds. Identyfikacji i
Rejestracji Komputerowej Zwierząt, liczba bezdomnych psów stanowi ok. 5 % ogólnej
populacji psów w gminach miejskich.

Brak danych dotyczących ilości utrzymywanych psów uniemożliwiał pełną realizację
obowiązku wynikającego z art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych, dotyczącego egzekwowania podatku od posiadania psów.
W 6 spośród 18 kontrolowanych urzędów miast (UM w Przemyślu, UM w Wałbrzychu,
UM w Łukowie, UM w Ciechanowie, UM w Łomży, UM w Mysłowicach) podejmowano
działania w celu wyegzekwowania należnego podatku, poprzez wysyłanie upomnień,
wszczynanie postępowania administracyjnego i wystawianie tytułów wykonawczych.

Spośród wszystkich 38 gmin objętych badaniami, wpływy z podatku od posiadania
psów uzyskało 36 gmin (w 1999 r. wpływy z podatku uzyskało 25 z 27 kontrolowanych
gmin). Wysokość rocznych wpływów z tytułu tego podatku wahała się od 1.799 zł
(Łuków) do 124.957 zł (Wałbrzych), 162.596 zł (Włocławek). Wpływy powyżej
100.000 zł uzyskało 5 z 38 urzędów miast: Elbląg, Kielce, Wałbrzych, Włocławek i
Zielona Góra (w 1999 r. 9 gmin z 27-miu).

W ocenie NIK przy rzetelnej ewidencji i skutecznej egzekucji wpływy z
podatków mogłyby być znacznie wyższe.

Urzędy Miast w Zamościu i Skierniewicach nie uzyskiwały w badanym okresie
wpływów z tytułu podatku od posiadania psa, bowiem uchwałą Rady Miejskiej
zwolniły one mieszkańców z podatku od posiadania psów w latach 2000 � 2002. W
Mysłowicach, Orzyszu i Legnicy zwolnień takich dokonano w 2002 r.

Spośród objętych badaniami 38 organów samorządu, tylko w 1 przypadku
(Krosno) stwierdzono, że gmina nie ponosiła w badanym okresie żadnych wydatków,
związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnieniem im opieki.
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Wysokość ponoszonych przez pozostałe gminy wydatków dla całego okresu objętego
kontrolą wahała się od 2,2 tys. zł (Orzysz) i 4,3 tys. zł (Tarnobrzeg) do 1.375,0 tys.zł
(Słupsk) i 1.328,3 tys.zł (Jelenia Góra). Jak ustalono, wydatki na zadania inne niż
wyłapywanie zwierząt i funkcjonowanie schronisk, ponosiło 14 gmin, które
finansowały takie zadania jak sterylizacja, znakowanie zwierząt lub ich szczepienie
przeciwko wściekliźnie w przypadku opłacenia podatku.

W 5 badanych gminach wysokość wydatków była zbliżona do uzyskiwanych
wpływów z podatków od posiadania psa (Łuków, Łęczyca, Siedlce, Starachowice,
Świebodzin). W 2 miastach (Leszno, Tarnobrzeg) wydatki te były niższe niż uzyskiwane
wpływy z podatków uiszczanych przez posiadaczy psów. Natomiast w Krośnie, nie
wydatkującym środków na omawiane zadania, uzyskano wpływy z podatku w
wysokości 99.048 zł.

W myśl art.3 ustawy o ochronie zwierząt, w celu realizacji jej przepisów
Inspekcja Weterynaryjna oraz inne właściwe organy administracji rządowej i
samorządu terytorialnego współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz
innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt.

W wyniku kontroli stwierdzono, że nie zawsze ten ustawowo określony
obowiązek był właściwie realizowany. Stwierdzono, że w 10 spośród 18 objętych
kontrolą organów samorządu tj. ok. 55 %, władze nie współpracowały z działającymi na
ich terenie organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt lub współpraca ta miała charakter sporadyczny i incydentalny np.
ograniczyła się do przekazania do zaopiniowania projektu uchwały rady miejskiej w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.  Na terenie 3 miast nie
działały takie organizacje.

Przykładem współpracy dobrze ocenianej, zarówno przez organizacje społeczne
jak i władze samorządowe, były działania podejmowane m.in. na terenie Rzeszowa,
Sosnowca, Przemyśla, Mysłowic i Zielonej Góry. W ramach współpracy prowadzone
były schroniska dla bezdomnych zwierząt, przeprowadzano zabiegi kastracji i
sterylizacji zwierząt bezdomnych, inicjowano i uczestniczono w organizowanych m.in.
w szkołach akcjach na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom oraz akcjach
interwencyjnych.

Wg informacji uzyskanych z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
współpraca z instytucjami państwowymi i samorządem w zakresie realizacji ustawy o
ochronie zwierząt przynosi pozytywne efekty, nie jest jednak powszechna. Np. na
terenie województwa podlaskiego realizowana jest przez ok. 25% gmin. Na terenie 6
województw, z których uzyskano dane, bardzo dobrze oceniono współpracę w zakresie
wymiany informacji, pomocy finansowej i podejmowania działań interwencyjnych z 23
organami samorządu gminnego: Biała Podlaska, Cieszyn, Częstochowa, Gdynia,
Giżycko, Gorzów Wielkopolski, Hel, Terespol, Jastarnia, Jaworzno, Jelenia Góra,
Kolbudy, Kościerzyna, Malbork, Mystakowce, Olecko, Podgórzyno, Pruszcz Gdański,
Puck, Racibórz, Rumia, Sopot, Szklarska Poręba.
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W odniesieniu do współpracy ze służbami weterynaryjnymi stwierdzono, że
realizowana była przez 13 spośród 18 kontrolowanych Urzędów Miast. Współpraca ta
dotyczyła przede wszystkim zagadnień wynikających z ustawy weterynaryjnej i
polegała na podejmowaniu wspólnych działań w przypadku zagrożenia wystąpieniem
choroby zakaźnej zwierząt oraz interwencji, jak również wzajemnym przekazywaniu
informacji.

C. Zakres i legalność krajowego oraz międzynarodowego obrotu zwierzętami

Wg danych GIW, w kraju w 2000r. zarejestrowanych było 1.707 podmiotów
zajmujących się skupem i przewozem zwierząt, a w 2001 r. -  2.217.

Zgodnie z art. 7 ustawy weterynaryjnej zwierzęta mogą być wprowadzane do
obrotu jeżeli są oznakowane i zaopatrzone w świadectwo zdrowia, wystawione przez
powiatowego lekarza weterynarii, a do 12 lutego 2002 r. w świadectwo miejsca
pochodzenia.

W wyniku kontroli targowisk i w punktów skupu przeprowadzonej na zlecenie
NIK przez b. ISiPAR, a także przeprowadzonej przez NIK w powiatowych
inspektoratach weterynarii, stwierdzono że w kraju dokonywany był obrót zwierzętami
nie oznakowanymi, bez wymaganych dokumentów tj w sposób nielegalny. Np.:
- kontrola targowiska w Nowej Soli, wykazała prowadzenie handlu zwierzętami  nieoznakowanymi, nie

posiadającymi świadectw zdrowia i świadectw miejsc pochodzenia,

- w wyniku kontroli punktu skupu w Żukowie stwierdzono zakup nieoznakowanej trzody chlewnej,

- w wyniku 8 kontroli znakowania zwierząt i prawidłowości wystawionych świadectw pochodzenia
zwierząt, przeprowadzonych w 2001 i I półroczu 2002 r. przez MIW w Przemyślu, w 4 przypadkach
stwierdzono brak oznakowania niektórych zwierząt, a w 6 przypadkach odnotowano
nieprawidłowości dotyczące wystawienia lub wypełnienia świadectw pochodzenia zwierząt,

- w wyniku kontroli PIW w Żyrardowie i przeprowadzonych oględzin, stwierdzono, że na targowiskach
w Wiskitkach i Mszczonowie dokonywano obrotu zwierzętami nieoznakowanymi, nie posiadającymi
świadectw pochodzenia.

W wyniku kontroli b. ISiPAR przeprowadzonej w 2002 r. m.in. w 10 bazach
zbiorczych zwierząt, 21 punktach skupu i 39 ubojniach, w zakresie przestrzegania przez
przewoźników i nadawców, stosownych przepisów, dotyczących obrotu i transportu
zwierząt, stwierdzono przypadki działań nielegalnych polegających na:

− braku badań weterynaryjnych zwierząt, przed załadunkiem ich do transportu - w 2 punkty skupu,
− braku świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - w 2 zakładach ubojowych, w 3 punktach skupu

oraz w 1 bazie zbiorczej,
− niewłaściwym wypełnianiu świadectw miejsca pochodzenia � w 4 punktach skupu,
− braku znakowania zwierząt przeznaczonych do transportu lub przyjętych do uboju - w 8

zakładach ubojowych, w 3 punktach skupu oraz 1 bazie zbiorczej,
− nieformalnym dokonywaniu poprawek (w świadectwach miejsca pochodzenia zwierząt) oraz

stosowaniu nieaktualnych druków � w 4 punktach skupu.
Podobne spostrzeżenia odnotowała kontrola przedstawicieli UE w Polsce,

przeprowadzona w okresie  15.04-26.04.2002 r. w celu oceny planu przedstawionego
przez władze RP w zakresie poprawy standardów działania wybranych zakładów
przetwórstwa spożywczego i kontroli postępowania ze zwierzętami rzeźnymi.
Stwierdzono, m.in., że:
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- �Deklaracja o stanie zdrowia zwierzęcia i świadectwo pochodzenia nie zawsze są dostępne,
ponieważ procedura rejestracji w gospodarstwach, objętych ograniczeniami ze względu na stan
zdrowia zwierząt, nie zawsze jest przestrzegana.

- Przy obecnym systemie, określenie pochodzenia zwierzęcia jest możliwe tylko w przypadku zwierząt
kierowanych do uboju. W przypadku zwierząt znajdujących się w obrocie wolnorynkowym, nie da się
zagwarantować możliwości dotarcia do dokładnych danych o pochodzeniu.�.

W skali kraju, brak jest danych odnośnie wielkości krajowego obrotu zwierzętami.
Kontrolowane PIW, w okresie objętym kontrolą, wystawiały od kilku do kilkuset
świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym (PIW w Będzinie wystawił
świadectwa  dla 500 transportów drobiu, PIW w Rzeszowie wystawił 446 świadectw dla
zwierząt gospodarskich).

W zakresie obrotu międzynarodowego, w wyniku kontroli stwierdzono, że istnieją
rozbieżności pomiędzy danymi o wielkości importu i eksportu zwierząt, jakimi
dysponuje Główny Inspektorat Weterynarii przez Departament Przetwórstwa i Rynków
Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla 2000 i 2001 r. dane MRiRW były
w pełni zgodne z zamieszczonymi w roczniku statystycznym rolnictwa GUS. Dane
GIW to wielkość importu i eksportu wyliczona na podstawie miesięcznych informacji z
punktów granicznych. Dane MRiRW opracowywane są w oparciu o dokumenty SAD.
Dla kilku wybranych grup zwierząt gospodarskich, sumaryczne wielkości importu i
eksportu za lata  2000 - I półrocze 2002 przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 2. Wielkość importu i eksportu zwierząt gospodarskich wg danych GIW
i MRiRW

2000 r 2001 r. I półrocze 2002 r.
Towar import eksport import eksport import eksport
Konie

dane GIW
dane MRiRW

6756
6450

52125
52670

8638
8395

41275
41069

2971
2845

14834
16417

Bydło
dane GIW

dane MRiRW
13729
13194

488466
510149

608
1003

422364
420703

421
739

276052
282758

Trzoda
dane GIW

dane MRiRW
2262
2806

13059
8195

455
397

12058
4415

394
406

1623
1564

Owce
dane GIW

dane MRiRW
394
357

157638
155877

0
0

138712
154926

0
0

75356
73195

Kozy
dane GIW

dane MRiRW
0
9

14
758

0
0

1292
1722

0
0

372
392

W ujęciu procentowym stwierdzone różnice ilustruje Rys.3
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Rysunek 3. Różnice pomiędzy danymi o wielkości importu i eksportu zwierząt

jakimi dysponował GIW oraz MRiRW

Różnice były rzędu od 1,2% w przypadku danych odnośnie importu bydła do
46,9% w przypadku eksportu trzody.

Największe procentowo różnice pomiędzy danymi GIW i MRiRW wystąpiły w
przypadku importu i eksportu trzody. Ilościowo największe różnice wystąpiły w
przypadku  eksportu bydła � GIW podawał o 26.728 szt. mniejszą wielkość eksportu.

Kontrola w GIW  ujawniła błędy na etapie sumowania danych, pochodzących z
wojewódzkich inspektoratów weterynarii, co nie było jednak jedyną przyczyną
rozbieżności.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w urzędach celnych i granicznych
inspektoratach weterynarii stwierdzono, że przyczyną rozbieżności pomiędzy danymi
dotyczącymi wielkości międzynarodowego obrotu zwierzętami, ustalonymi na
podstawie dokumentów SAD i wynikającymi z dokonanych odpraw weterynaryjnych,
może być rozbieżność w stosowanym nazewnictwie towarów. Ustalono bowiem że w
ewidencji odpraw celnych prowadzonej przez urzędy celne, stosowano nazwy zwierząt i
jednostki określające ich ilość, niezgodne z podanymi w załącznikach nr 1 do
rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej
Handlu Zagranicznego (PCN)61 i rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17
kwietnia 2001 r. w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby
administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami62 oraz Taryfie Celnej
wprowadzanej kolejnymi rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
Taryfy Celnej. I tak np.:
- W Urzędzie Celnym w Olszynie:

                                                
61 Dz. U. Nr 110, poz. 1274,
62 Dz.U. Nr 35, poz. 411 z późn. zm.
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- na 683 odprawy zwierząt w 337 przypadkach, tj. 49,3% odpraw, określano ilość zwierząt w
kilogramach, w 178 przypadkach, tj. 26,1% odpraw - w sztukach, a w 168 przypadkach, tj. w
24,6% - w formie innej np. �5 pozycji�;

- wśród analizowanych 333 odpraw koni w kontrolowanym okresie, w Urzędzie przy
ewidencjonowaniu 315, tj. 94,6% odpraw, użyto nieprawidłowych nazw koni, innych niż
wymaganych ww. przytoczonymi rozporządzeniami.

- W Urzędzie Celnym w Koroszczynie sposób prowadzenia ewidencji nie pozwalał na wyodrębnienie
odpraw zwierząt z ewidencji ogólnej.

- Urząd Celny w Zgorzelcu w ewidencji towarów wprowadzanych na polski obszar celny, w niektórych
pozycjach dotyczących wwozu żywych zwierząt określał wyłącznie ich masę bez wskazania liczby
zwierząt. Stwierdzono to w przypadku 3 odpraw strusi, pomimo że stawki celne określone są w
przypadku ptactwa w odniesieniu do ilości sztuk.

Ewidencja komputerowa �SEKI�, stosowana w urzędach celnych, przewiduje
wpisywanie kodów PCN tylko przy odprawach importu. Urzędy stosowały w ewidencji
odpraw kody PCN tylko przy procedurze dopuszczenia towaru do obrotu, czyli przy
odprawach ostatecznych. W przypadku kierowania transportów do urzędów celnych w
kraju, do ewidencji odpraw nie wpisywano kodów PCN przewożonych zwierząt.

 Podobnie w Gr.IW  w prowadzonej dokumentacji nie stosowano oznaczeń
towarów pełnymi kodami PCN.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej63  wprowadzone w drodze rozporządzenia klasyfikacje i nomenklatury
stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w
urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Zgodnie z
art. 30 ww. ustawy, podmioty gospodarki narodowej są obowiązane m.in. do
stosowania w  prowadzonej ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości standardów
klasyfikacyjnych ustalonych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

Jak ustalono w trakcie kontroli w Gr.IW, kody PCN zaczęto w wprowadzać
dopiero w weterynaryjnych świadectwach przekroczenia granicy tj. w czerwcu 2002 r.,
jednak nie uwzględniono ich we wszystkich inspektoratach i świadectwach dotyczących
wwozu zwierząt. Np.: W Gr IW w Olszynie wpisu kodu PCN  nie dokonano w 30,6%
skontrolowanych świadectw. W GrIW w Świecku nie uwzględniono ich w 13,6%
świadectw, dotyczących wwozu zwierząt.

Pomimo zawieranych porozumień o współpracy pomiędzy Naczelnikami
Urzędów Celnych a Granicznymi Lekarzami Weterynarii, które m.in. zobowiązywały
obie strony do przekazywania informacji dotyczących ilości i rodzajów towarów
przewożonych w eksporcie i imporcie podlegających kontroli weterynaryjnej, a
funkcjonariuszy celnych do kierowania do kontroli weterynaryjnej wszystkich towarów
podlegających tej kontroli, w wyniku kontroli stwierdzono, że powyższe porozumienia
nie były w pełni realizowane np.:
-  w Urzędzie Celnym w Olszynie stwierdzono, że w 28 przypadkach na 35 analizowanych, tj. 80%, nazwy

towarów, użyte w ewidencji komputerowej Urzędu były inne niż podane w ewidencji GrLW.
Dowolność nazewnictwa zwierząt stosowanego przez pracowników rejestrujących odprawy celne w
Urzędzie skutkowała niemożnością odszukania w czasie trwania kontroli w ewidencji komputerowej
wśród dokonanych w kontrolowanym okresie ogółem 912.564 odpraw � wszystkich odpraw zwierząt.

                                                
63 Dz. U. nr 88, poz. 439 z późn. zm.
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W dalszej konsekwencji ilość zidentyfikowanych w ewidencji Urzędu 683 odpraw zwierząt była o 166
mniejsza od ilości kontroli weterynaryjnych wykazanych w ewidencji prowadzonej przez GrLW
(849 kontroli), tj. ok. 20%;

W zakresie wymiany informacji o kontroli przemieszczania towarów pomiędzy
krajami UE i Polską oraz prowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej w obrocie z
innymi krajami, Główny Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że �W 2001 roku w Głównym
Inspektoracie Weterynarii zostały opracowane założenia do nowego programu
odnośnie wymiany informacji w sprawie kontroli przemieszczania towarów pomiędzy
państwami członkowskimi UE a Rzeczypospolitą Polską. Program ten ma być
elementem systemu ANIMO PL PLUS. Realizacja tego zamierzenia wkracza obecnie w
fazę przetargu. Program ma być gotowy i wdrożony w granicznych inspektoratach
weterynarii do 1 lipca 2003r. Program obecnie wykorzystywany w granicznych
inspektoratach weterynarii, powstał przed rokiem 1999. Główny Inspektorat
Weterynarii nie brał udziału w jego przygotowywaniu, nie miał też wpływu na jego
funkcjonalność (został opracowany w uzgodnieniu z granicznymi lekarzami i biorąc pod
uwagę ich potrzeby). Nie był także programem oficjalnie wprowadzonym przez Główny
Inspektorat Weterynarii do stosowania w granicznych inspektoratach weterynarii i
został zakupiony przez niektóre graniczne inspektoraty weterynarii od prywatnej firmy
na zasadzie dobrowolności.�.

Zdaniem GLW, stosowany obecnie system informatyczny może być przyczyną
powstawania przekłamań statystycznych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie
warunków wykonywania czynności kontroli celnej w §1 ust.1 stanowi, że w wypadku
przywozu lub wywozu towarów, który posiadanie, obrót lub rozpowszechnianie umowy
międzynarodowe lub przepisy odrębne uzależniają od spełnienia określonych
wymogów, organ celny kontroluje spełnienie tych wymogów przed przyjęciem
zgłoszenia celnego, a w wypadku gdy nadanie towarom przeznaczenia celnego nie
wymaga dokonania zgłoszenia celnego � przed nadaniem przeznaczenia celnego.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej w art.14 ust. 13 stanowi (od
dnia 13 lutego 2002 r.), iż organ celny odmówi przyjęcia zgłoszenia celnego, jeżeli
towar podlegający weterynaryjnej kontroli granicznej nie został poddany takiej kontroli
lub nie zostały uiszczone opłaty za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej.

W wyniku kontroli stwierdzono przypadki dokonania odpraw celnych zwierząt,
z pominięciem kontroli weterynaryjnej. Np.:
- w Urzędzie Celnym w Olszynie wśród 38 analizowanych odpraw w 3 przypadkach  tj. w 7,9%, dokonano
odprawy celnej z pominięciem kontroli weterynaryjnej.

W Dziennikach Urzędowych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
opublikowane zostały obwieszczenia GLW w sprawie rejestru państw, z których
poniżej wymienione zwierzęta mogą być przywożone i przewożone przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz określenia wzorów świadectw dla tych zwierząt:

- Dz.Urz. Nr 5 z dnia 18 maja 1998 r. dotyczy: psów i kotów (poz. 8), owiec i kóz rzeźnych (poz. 9),
- Dz.Urz. Nr 6 z dnia 1 lipca 1998 r. dotyczy: drobiu (poz. 10), koni na okres 90 dni (poz. 11), koni

hodowlanych i użytkowych (poz. 12), koni rzeźnych (poz. 13),
- Dz.Urz. Nr 17 poz. 26 z dnia 5 listopada 1998 r. dotyczy: zwierząt z ogrodów zoologicznych, ryb

ozdobnych przeznaczonych do hodowli, gadów, płazów i gołębi.
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W przypadku importu lub tranzytu zwierząt z krajów nie ujętych w w.w.
obwieszczeniach Główny Lekarz Weterynarii, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy
weterynaryjnej, wydawał zezwolenia na import lub tranzyt. W okresie objętym kontrolą
GLW wydał 1.502 zezwolenia importowe  i  na tranzyt. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami (art. 11 ust 5 uw) do wniosku o wydanie zezwolenia importowego załączano
kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii o ustaleniu miejsca kwarantanny.

W wyniku kontroli Gr.IW stwierdzono,  że w okresie objętym kontrolą
wystąpiły przypadki prób przywozu lub przewozu zwierząt z krajów nie ujętych w w.w.
obwieszczeniach Głównego Lekarza Weterynarii, bez wymaganego zezwolenia. W
sytuacji takiej wydawano decyzje zakazujące wwozy zwierząt do kraju. I tak Gr.LW w
Kukurykach w okresie objętym wydał 9 decyzji o zakazie wwozu zwierząt z powodu
braku zezwolenia GLW,  Gr.LW w Jedrzychowicach wydał 2 decyzje z ww. powodu,
Gr.LW w Świecku � 3 decyzje.

Zgodnie z Art. 27d ustawy o ochronie przyrody64 zabrania się  przewożenia przez
granicę państwa roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych, podlegających
ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest stroną, bez zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska.

Stosowne rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa
określonych roślin i zwierząt opublikowano dopiero16 kwietnia 2002 r. W okresie
objętym kontrolą Główny Konserwator Przyrody  wydawał zezwolenia  na import,
eksport i reeksport dzikich zwierząt oraz produktów pochodnych (tzw.CITES), na
podstawie zapisów Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i
roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3
marca 1973 r.65, ratyfikowanej przez Polskę w 1991 r.

 W okresie od 1.01.2000 r. do 30 06.2002 r. Główny Konserwator Przyrody wydał 393
zezwolenia CITES.

Na podstawie art.11 ust. 4 ustawy weterynaryjnej Główny Lekarz Weterynarii
wydawał zezwolenia na import dzikich zwierząt. W okresie objętym kontrolą wydano
238 takich zezwoleń, najwięcej (112) na import 46.556 szt. ptaków (papug i innych
ptaków egzotycznych). Treść zezwoleń zawierała, informacje dla importera o
obowiązku przestrzegania postanowień Konwencji Waszyngtońskiej, jednakże ich
wydawanie było całkowicie niezależne od świadectw CITES. W większości zezwoleń
GLW wydanych w 2000, 2001 i 2002 r. na import  ptaków egzotycznych, poczwarek
motyli, brak było pełnych dwuimiennych nazw gatunkowych, co ograniczało
możliwość stwierdzenia czy podlegały one przepisom konwencji waszyngtońskiej i
rozporządzenia Ministra Środowiska.

                                                
64 j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn.zm.
65 Dz. U. z 1991r. Nr 27, poz.112.
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Zgodnie z § 27 i 28 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r.66 w
sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt
organami właściwymi do egzekwowania obowiązku posiadania zezwolenia CITES
przez importera zwierząt, objętych Konwencją Waszyngtońską lub gatunków, na
przywóz których wymagane jest specjalne zezwolenie Ministra Środowiska, są służby
celne.

W wyniku kontroli stwierdzono, że we wszystkich objętych badaniami urzędach
celnych przeprowadzone były szkolenia funkcjonariuszy z zakresu Konwencji
Waszyngtońskiej.

Kontrola przeprowadzona w Gr.IW w Medyce wykazała, że w okresie objętym kontrolą
organy celne ujawniły 5 przypadków prób nielegalnego wwozu żywych zwierząt,
każdorazowo powiadamiając służby weterynaryjne. W 4 przypadkach dotyczyło to
zwierząt objętych przepisami Konwencji. W każdym przypadku Gr.L.W. wydawał
decyzję  zakazującą wwozu, podając jako uzasadnienie �brak świadectwa
weterynaryjnego�, w decyzjach nie odnosił się do braku dokumentów CITES .

W wyniku  kontroli ujawniono także przypadki dokonania odprawy zwierząt
podlegających przepisom Konwencji bez zezwolenia.:

- funkcjonariusz celny Oddziału Celnego w Kukurykach, wywiózł z terenu przejścia granicznego i
wprowadził na polski obszar celny, rzadki gatunek osła nubijskiego, podlegającego
ograniczeniom wynikającym z Konwencji bez dokumentów CITES a dodatkowo wbrew decyzji
Granicznego Lekarza Weterynarii o zakazie przywozu ze względu na brak świadectwa zdrowia.

- Urząd Celny w Świecku w okresie objętym kontrolą dokonał odprawy 11 przesyłek zwierząt
objętych przepisami Konwencji. Stosowne zezwolenia posiadało 7 przesyłek. W przypadku 4
odprawy dokonano pomimo braku zezwolenia Ministra Środowiska.

Ponadto:
- w Urzędzie Celnym w Dorohusku funkcjonariusz celny, dokonując odprawy celnej 2 okazów

zwierząt podlegających Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami
gatunków zagrożonych wyginięciem (tzw. Konwencji Waszyngtońskiej) nie potwierdził pieczęcią,
podpisem, datą oraz nie odnotował faktycznej liczby przewożonych okazów w dokumentach CITES,
co było niezgodne z przepisami § 28 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zezwoleń
na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt.

Odnośnie działań podjętych przez GIW w celu zapewnienia współpracy pomiędzy
granicznymi lekarzami weterynarii i służbą celną w celu ograniczenia handlu dzikimi
zwierzętami GLW wyjaśnił  �Pod koniec 2000r. Główny Inspektorat Weterynarii
opracował projekt �Porozumienia pomiędzy Prezesem Głównego Urzędu Ceł i
Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie zasad współpracy wymienionych organów w
zakresie kontroli przywożonych, wywożonych i przewożonych przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zwierząt i produktów�. W 2001r. rozpoczęto prace nad
nowelizacją ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych
i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, w przepisach której przewidziano
uregulowanie powyższych zasad współpracy w drodze rozporządzenia. Ponieważ
ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych i mięsa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt

                                                
66 Dz.U. Nr 39, poz. 357.
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gospodarskich została opublikowana w dniu 12 listopada 2001 r. Prezes Głównego
Urzędu Ceł zaproponował wstrzymanie prac nad projektem porozumienia, do której to
propozycji Główny Lekarz Weterynarii przychylił się. Inspekcja Weterynaryjna może
mieć wpływ na ograniczenie handlu zwierzętami, w tym zwierzętami dzikimi, tylko w
przypadku gdy kraj pochodzenia tych zwierząt jest objęty restrykcjami ze względu na
występowanie chorób zakaźnych zwierząt.�.

D. Przestrzeganie zasad i warunków transportu zwierząt

D.1. Przygotowanie transportu i warunki przewozu zwierząt

W okresie objętym kontrolą warunki jakie powinny być zapewnione zwierzętom
podczas transportu, określały dwa rozporządzenia. Wypełniając delegację z art. 24 ust.5
ustawy o ochronie zwierząt Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wydał
rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków
transportu zwierząt67, które określa szczegółowe zasady i warunki transportu zwierząt,
maksymalny czas transportu dla danego gatunku i przedziału wiekowego zwierząt oraz
sposób postępowania ze zwierzętami chorymi oraz padłymi w czasie transportu. Na
podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy weterynaryjnej Minister Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej wydał rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie
szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie
zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie68.

Przeprowadzona w okresie od 15.04. do 26.04 2002 r. kontrola przedstawicieli UE,
mająca na celu ocenę planu przedstawionego przez władze RP w zakresie poprawy
standardów działania wybranych zakładów przetwórstwa spożywczego i kontroli
postępowania ze zwierzętami rzeźnymi wykazała m.in., że:

- Transport i przemieszczanie zwierząt znajduje się obecnie pod kontrolą dwóch różnych urzędów
nadzoru, co powoduje, że system kontroli nie jest odpowiedni;

- W porównaniu do unijnych przepisów z zakresu ochrony zwierząt w czasie transportu, przepisy
polskie zapewniają podobne wartości maksymalnego zagęszczenia zwierząt oraz wymogi
dotyczące niezbędnego sprzętu załadunkowego i rozładunkowego. Maksymalny dopuszczalny
czas transportu środkami podstawowymi wynosi 8 godzin. Istnieją też specjalne normy
określające warunki techniczne jakie muszą spełniać środki transportu przy czasach
przekraczających osiem godzin. Z drugiej jednak strony przepisy polskie zezwalają na transport
chorych zwierząt pod opieką lekarza weterynarii bez nakładania warunku o nie przedłużaniu
cierpienia zwierząt (warunek taki jest określony w artykule 12 Dyrektywy 93/119/EC);

- Przerwy na odpoczynek, karmienie i pojenie różnych gatunków zwierząt hodowlanych w czasie
podróży przekraczających czas ośmiu godzin nie są podobne do przepisów UE. Pomimo tego, że
takie przewozy wymagają określenia planu trasy, przewoźnik nie jest zobowiązany do zdania
wypełnionego planu przejazdu po zakończeniu przewozu (nie jest sprawdzana zgodność
rzeczywistej trasy przejazdu z planem);

- Spośród siedmiu zaświadczeń o stanie zdrowia zwierząt, przygotowanych w ciągu ostatnich
miesięcy w związku z działalnością eksportową, w trzech przypadkach, w dokumentacji
zachowano kopie planów tras. Dwa z tych planów były zatwierdzone, ale w świetle przepisów
obowiązujących w UE, żaden z nich nie był właściwie wypełniony. Dnia 13 lipca 2001 r.
Naczelny Weterynarz Kraju wydał zarządzenie o zatwierdzaniu tylko tych planów tras transportu
zwierząt, które będą właściwie i poprawnie wypełnione przez przewoźnika.

                                                
67 Dz.U. Nr 86, poz.552
68 Dz.U. Nr 39, poz.394 z późn. zm.
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- Szereg wojewódzkich urzędów nadzoru weterynaryjnego wydało w ostatnim czasie instrukcje
dotyczące nadzoru zagęszczenia zwierząt w miejscach załadunku i rozładunku. Lokalni
inspektorzy weterynaryjni często stwierdzali problemy związane z przestrzeganiem tego wymogu.
W czasie trwania misji, stwierdzono że trzy z pięciu pojazdów, obserwowanych przy załadunku
lub rozładunku zwierząt, spełniało wymogi prawa unijnego;

- Załadunek i rozładunek trzech z pięciu, obserwowanych przez misję pojazdów spełniał wymogi
przepisów obowiązujących w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. W wizytowanych zakładach
stwierdzono szereg niedopatrzeń w zakresie funkcjonowania przeładunku zwierząt � nie zawsze
podejmowano sugerowane działania zapobiegawczo-naprawcze;

- W trzech ubojniach spośród czterech wizytowanych stwierdzono, że transportuje się zwierzęta z
poważnymi obrażeniami, co nie jest zgodne z regulacjami Artykułu 12 Dyrektywy 93/119/EC.�.

Kontrola NIK przeprowadzona w 11 PIW wykazała, że w sporządzanych
protokółach i notatkach z przeprowadzonych kontroli sporadycznie odnotowywane były
nieprawidłowości w zakresie niewłaściwego przystosowania środków transportu. Np.:
- MIW w Rzeszowie wykonał w okresie objętym kontrolą  wykonał 55 kontroli podmiotów zajmujących

się zarobkowym przewozem zwierząt lub ich skupem i sprzedażą. Najczęściej stwierdzanym
uchybieniem był brak środków dezynfekcyjnych i prowadzenia dokumentacji dezynfekcji co
odnotowano w 9 przypadkach tj ok.16% . W jednym przypadku stwierdzono brak orzeczenia lekarza
weterynarii o stanie zdrowia przewożonych zwierząt.

- PIW w Rawie Mazowieckiej przeprowadził w badanym okresie 69 kontroli środków transportu.
Analiza wybranych protokołów wykazała, że w żadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości
dotyczących przystosowania środka transportu i prawidłowości załadunku.

- PIW w Piszu wykonał 5 kontroli środków transportu przewożących zwierzęta. W jednym przypadku
stwierdzono nieprawidłowości: � nierówna nawierzchnia podłogi, ubytki desek w ścianie i drzwiach,
brudne ściany, brak dokumentacji mycia i dezynfekcji�.

- PIW w Wałbrzychu wszystkim 5 zarejestrowanym podmiotom, zajmującym się transportem żywych
zwierząt, wydał dla środków transportu decyzje o spełnianiu przez nie  warunków weterynaryjnych.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w PIW i analizy dokumentacji załączonej do
128 eksportowych świadectw zdrowia stwierdzono nieprawidłowości w 12
przypadkach, tj.9,5%.

Rzetelność nadzoru służb weterynaryjnych nad warunkami transportu omówiona
została w dalszej treści niniejszej informacji.

W związku ze skargą obywatelki z Czech, skierowaną do Prezesa Rady
Ministrów, dotyczącą złych warunków transportu zwierząt, w dniach 22-23.08.2002 r.
na podstawie polecenia służbowego wydanego przez Głównego Inspektora Transportu
Drogowego, pracownik Głównego Inspektoratu TD oraz Wojewódzkiego Inspektoratu
TD wraz z przedstawicielami Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Cieszynie, Przedstawicielem Granicznej Placówki Kontrolnej w Zebrzydowicach a
także przedstawicielem NIK (w roli obserwatora) przeprowadzili kontrolę 5 transportów
zwierząt odprawianych w przedsiębiorstwie Usługowo-Spedycyjnym �AGROSPED� w
Zebrzydowicach i kierujących się na południe Europy przez przejście drogowe w
Cieszynie. Skontrolowano trzech przewoźników włoskich, jednego z Bośni i
Hercegowiny oraz jednego polskiego. Podczas kontroli sprawdzano dokumenty
wymagane przy transporcie żywych zwierząt tzn. świadectwa zdrowia oraz
międzynarodowe świadectwa zdrowia, dokumenty świadczące o pochodzeniu zwierząt,
plany trasy, dokumenty potwierdzające dezynfekcję środków transportu oraz
oświadczenia nadawcy o przygotowaniu zwierząt do transportu zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Kontroli poddawano również wyposażenie i
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przystosowanie pojazdów do transportu zwierząt, przestrzeganie norm dotyczących
wielkości powierzchni udostępnionej zwierzętom oraz wizualnie sprawdzano stan
zdrowia zwierząt. Kontrola nie wykazała naruszeń w żadnym z kontrolowanych
przypadków. Wszystkie sprawdzane transporty wyposażone były w komplet
dokumentów, a warunki stworzone zwierzętom odpowiadały wymaganiom.

Kontrola NIK przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Usługowo-Spedycyjnym
�AGROSPED� w Zebrzydowicach (P.U.S.�Agrosped�), które w okresie 2000 r.- I
półrocze 2002 r. dokonało ogółem 11.285 odpraw transportów zwierząt i
wyeksportowało ogółem 1.263.565 sztuk zwierząt oraz obsłużyło w I półroczu 2002 r.
tranzyty przez Polskę: 189 transportów koni (4281 szt.) i 2 transporty bydła (140 szt.),
wykazała m.in., że:
P.U.S."Agrosped" posiada warunki dla dokonywania granicznych odpraw zwierząt i
miejsca, gdzie możliwy jest odpoczynek przewożonych zwierząt. Obora oraz cielętnik �
przeznaczone do odpoczynku, karmienia i pojenia zwierząt znajdowały się w dobrym
stanie technicznym, były utrzymane w czystości i wyposażone w infrastrukturę
techniczną: wodę, kanalizację, ogrzewanie. Duży plac manewrowy o powierzchni 7.270
m², pokryty nawierzchnią asfaltową, umożliwia swobodne wjazdy i wyjazdy
transportów zwierząt. Obiekty gdzie przebywały zwierzęta, tj. obora, cielętnik, plac,
rampy, droga dojazdowa były dezynfekowane przez pracowników P.U.S."Agrosped"
pod nadzorem lekarzy weterynarii z Granicznego Inspektoratu Weterynarii. Ewidencja
wykonywanych czynności przez Agencję Celną �Agrosped�, prowadzona była na
bieżąco w księdze ewidencji,  zgodnie z §18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9
marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych69, ponadto prowadzono
rejestry dla poszczególnych odprawianych gatunków zwierząt oraz przejeżdżających
tranzytem. Prowadzono rejestr upoważnień eksporterów dla dokonywania przez
Agencję Celną �Agrosped� czynności przed organami administracji celnej, zgodnie z
§19 ww. rozporządzenia. Zgodnie z §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8
października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli
celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania70, gromadzono i przechowywano
niezbędne dokumenty lub kopie dokumentów z dokonywanych odpraw celnych.
Przestrzegane były normy załadunkowe przy transporcie zwierząt. Oględziny
przeprowadzone 29 sierpnia 2002 r. wykazały prawidłowy stan techniczny oraz
sanitarny transportu 22 sztuk koni. Ilość zwierząt przewożonych jednorazowo,
uzależniona była od wielkości i rodzaju środka transportu oraz wieku i wagi zwierząt.
Na podstawie prowadzonych rejestrów za I półrocze 2002r. ustalono, że ilość ta
wynosiła:
- Konie od 19 sztuk do 27 sztuk w transporcie,
- Bydło rzeźne od 5 szt. do 60 szt.,
- Bydło opasowe od 5 szt. do 70 szt.,
- Cielęta od 14 szt. do 220 szt.,
- Owce od 270 szt. do 692 szt.

                                                
69 Dz.U. Nr 19, poz.232 z późn.zm.
70 Dz.U. Nr 87, poz.972
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 W dokumentacji Agencji Celnej �Agrosped� � Działu Eksport-Import
nie odnotowano przypadków przewozów żywych zwierząt trwających powyżej 24
godzin, zarówno przy eksporcie z Polski, jak i przewozów tranzytowych ( z Litwy,
Łotwy, Białorusi, Ukrainy). W przypadku przewozów tranzytowych żywych zwierząt
przez terytorium Polski (Litwa, Białoruś, Ukraina) wszystkie transporty były
rozładowywane na Punkcie Granicznym w Zebrzydowicach, nawet jeśli czas przejazdu
nie przekroczył 24 godziny. Czas przewozów z miejsc załadunku do Zebrzydowic był w
granicach 16-24 godz., w zależności od czasu postoju (odprawy) na przejściach
granicznych. Czas postoju i odpoczynku zwierząt każdorazowo wynosił 24 godziny.
Przeprowadzone w badanym okresie w P.U.S."Agrosped" kontrole: Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Katowicach,
Urzędu Celnego w Cieszynie, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie oraz Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach nie wykazały istotnych nieprawidłowości w zakresie
odpraw zwierząt i warunków ich dokonywania.  Drobne uchybienia były niezwłocznie
usuwane przez P.U.S."Agrosped".

W przypadku stwierdzenia przez lekarzy weterynarii przeładowań powierzchniowych,
uszkodzonych zwierząt, chorych, osłabionych lub padłych następowało ich
odładowanie na podstawie decyzji Granicznego Lekarza Weterynarii.  Ogółem w
badanym okresie odładowano 352 sztuk zwierząt tj 0,03% w stosunku do ilości zwierząt
wyeksportowanych. Najwięcej było odładowanych koni - 208 sztuk, co w stosunku do
95.246 wyeksportowanych sztuk stanowiło 0,2%.  P.U.S."Agrosped" zapewniało
odładowanym zwierzętom odpoczynek, następnie były one kierowane do dyspozycji
nadawcy lub wyeksportowane kolejnym transportem. Odładowane zwierzęta, nie
mogące kontynuować podróży, zgodnie z decyzjami lekarza kierowano na rzeź,
przekazywano do zakładów mięsnych, zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych lub
odsprzedawano w porozumieniu z eksporterem. Dokumentacja odładowanych zwierząt
prowadzona była rzetelnie. Szczegółowe dane dotyczące odładunku przedstawiono w
poniższej tabeli nr 2.

Tabela 3. Wielkość i przyczyny odładunku zwierząt z transportów odprawianych
w P.U.S."Agrosped".

Rok Odładowania (szt.) Przyczyna (szt.) Dalsze postępowania (szt.)
Konie� 122 (9 tranzyt) przeładowanie-58,padłe-16,

osłabienie,choroba�32,
uszkodzenie ciała-14, niezgodność
dokumentów-2

odkupione przez Pro Animale �16,
wyeksportowane po odpoczynku-30,
odebrane przez zakład utylizacji-17,
zwrócone dostawcy-41, skierowane na
rzeź-18.

Bydło � 41 (5 tranzyt) przeładowanie-18,padłe-7,
uszkodzenia-8, przemęczenie-3,
liszaj-5,

zwrócone dostawcy-15,
wyeksportowano po odpoczynku-8,
odebrane przez zakład utylizacji-7,
skierowane na rzeź-9, odsprzedano-2

Cielęta - 40 padłe-12, liszaje-22, uszkodzone-
2, przemęczone-4

zwrócone dostawcy-25, odebrane
przez zakład utylizacji-12, skierowane
na rzeź-2, odsprzedano-1

2000

Owce - 6 padłe-5, uszkodzone-1 odebrane przez zakład utylizacji-5,
skierowane na rzeź-1



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Istotne ustalenia kontroli

77

Konie-54 (1 tranzyt) przeładowanie-13, osłabienie�13,
padłe-15, uszkodzenie ciała,
choroba-13 (11 tranzyt)

odkupione przez Pro Animale�2,
wyeksportowane po odpoczynku-13,
odebrane przez zakład utylizacji-15,
zwrócone dostawcy-10, skierowane na
rzeź-14.

Bydło � 8 przeładowanie-4, padłe-1,
uszkodzenia-3,

zwrócone dostawcy-1,  odebrane przez
zakład utylizacji-1, skierowane na
rzeź-4, odsprzedano-2

Cielęta - 12 padłe-11, uszkodzone, chore-1, odebrane przez zakład utylizacji-11,
skierowane na rzeź-1

2001

Owce - 1 padłe-1, odebrane przez zakład utylizacji-1
Konie- 32 przeładowanie-21 (przemęczenie�

11), padłe-5, uszkodzenie, choroba
-6

odkupione przez Pro Animale �6,
wyeksportowane po odpoczynku-9,
odebrane przez zakład utylizacji-5,
zwrócone dostawcy-6, skierowane do
rzeźni-6.

Bydło-18 przeładowanie-6, uszkodzenia,
choroba -11, przemęczenie-1

zwrócone dostawcy-6, skierowane na
rzeź-12

Cielęta-17 padłe-13, uszkodzone, chore-4 odebrane przez zakład utylizacji-13,
skierowane na rzeź-4

I poł.
2002

Owce-1 padłe-1 odebrane przez zakład utylizacji-1

Odnotowanymi w dokumentacji weterynaryjnej przyczynami upadków zwierząt było:
porażenia mięśnia sercowego na tle przegrzania cieplnego, ostra niewydolność mięśnia sercowego na tle
zaburzeń w układzie krążeniowo - oddechowym, kolka, obrażenia wewnętrzne, zatratowanie w
transporcie, uduszenie, ostre wzdęcie, urazy wewnętrzne, podejrzenia pęknięcia kręgów szyjnych � I i II
(atlasu i obrotowego) co spowodowało przerwanie rdzenia kręgowego, pęknięcia powłok brzusznych w
prawej pachwinie � wypadnięcie jelit � wykrwawienie do jamy brzusznej, podejrzenie zapalenia płuc,
zapalenie górnych dróg oddechowych.
Przyczynami wydania decyzji o uboju zwierząt było:
mięśniochwat porażenny, stratowanie-niedowład kończyn, podejrzenie urazów wewnętrznych, niedowład
tylnych kończyn, chwiejny chód, przemęczenie i osłabienie w transporcie, złamanie stawu
nadgarstkowego, złamania kończyn, niewydolność układu krążenia, stratowanie, ogólne osłabienie,
obustronne zapalenie płuc, podejrzenie pęknięcia kości krzyżowej, paraliż zadu, obrażenia zewnętrzne,
porażenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, niewydolność mięśnia sercowego, obrażenia wewnętrzne,
niewydolność oddechowa, zapalenie płuc,

Ogółem w badanym okresie spośród 352 odładowanych zwierząt padło lub
skierowano na rzeź: 75 koni, 33 szt. bydła, 43 cielęta i 8 owiec. W stosunku do
wielkości eksportu stanowiło to odpowiednio: 0,08%; 0,02%; 0,006%; 0,004%.

Największe straty, zarówno liczbowo jak i procentowo odnotowano w
przypadku koni. Zdaniem Granicznego Lekarza Weterynarii w Zebrzydowicach normy
zawarte w  załączniku do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 czerwca 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu
zwierząt71, w pozycji 1 - zwierzęta jednokopytne a szczególnie punkcie 2 powyżej 6 m-
cy do 24 miesięcy są nie precyzyjne. Przewidują dla zwierząt jednokopytnych
zróżnicowanie powierzchni ładownej w zależności od wieku zwierząt. I tak dla zwierząt
w wieku od 6 do 24 miesięcy określają powierzchnię w wielkości 1,2 m2, dla zwierząt
powyżej 24 miesięcy powierzchnię 1,75 m2. Niejednokrotnie źrebaki 24 miesięczne,
wagowo są dużo cięższe od dorosłych koni (co potwierdziła specyfikacja załączona do
jednego z transportów). Norma ta dla źrebaków w tej kategorii powinna być określona

                                                
71 Dz.U. Nr 86 poz.552
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wagowo, a nie wiekiem, proponowana waga dla źrebaka w tym przedziale powinna
wynosić 400-420 kg, cięższe źrebaki winny zajmować powierzchnię jak dorosłe konie.
Tak więc może wystąpić sytuacja, że załadunek młodych koni,  choć zgodny z
aktualnymi normami, doprowadzać może do powstawania zranień (np. otarć) i  nie
zapewnia humanitarnych warunków transportu.

W trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK poproszono Ministra RiRW o
poinformowanie czy przewidywana jest zmiana wielkości powierzchni ładownej dla
poszczególnych gatunków zwierząt podczas transportu. Minister RiRW stwierdził, iż
sposób i zakres regulacji, dotyczących powierzchni ładunkowej przypadającej na jedno
zwierzę w środku transportu przeznaczonego do przewozu zwierząt jest sprawą otwartą.
Normy załadunku nie mogą odbiegać od aktualnie obowiązujących przepisów Unii
Europejskiej w tym zakresie. Odmienna ostrzejsza regulacja w naszych przepisach
spowodowałaby utrudnienia w tranzycie żywych zwierząt przez Polskę oraz
postawiłaby krajowe podmioty w gorszej pozycji jeśli chodzi o konkurencję na rynku
wewnętrznym i zewnętrznym z podmiotami z krajów Unii zajmującymi się podobną
działalnością.

Na zlecenie NIK, w okresie od 20 września do 7 listopada 2002 r., ITD
skontrolowała 13 środków transportu przewożących zwierzęta na drogach krajowych.
W 11 przypadkach środki transportu, należały do przewoźników polskich, w 2
przypadkach do obywateli innych krajów. W żadnym przypadku nie stwierdzono
naruszania przepisów o ochronie zwierząt. Odnotowane nieprawidłowości dotyczyły:
braku dowodu uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych (4 przypadki),
wykonywanie przewozu bez wymaganego zaświadczenia (4 przypadki), brak
urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość (2 przypadki), skrócenie czasu
przerwy w pracy (1 przypadek), brak oświetlenia przyczepy (1 przypadek).

Kontrola transportu zwierząt �na drodze� przeprowadzona przez Wojewódzki
Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu wspólnie z IW w grudniu 2002 r.
odnotowała 1 przypadek przekroczenia zagęszczenia ilości tuczników w stosunku do
powierzchni skrzyni o 2 szt., tj. o ok. 5%. Ze względu na niską szkodliwość czynu,
potwierdzoną przez lekarza weterynarii, zezwolono na dalszą jazdę.

W grudniu 2002 r. ITD wspólnie z przedstawicielami IW skontrolowała 15
podmiotów, prowadzących działalność w zakresie skupu i transportu zwierząt. Kontrolą
objęto warunki zapewnione zwierzętom, kompletność posiadanej dokumentacji i
prawidłowość jej wypełnienia, jak również przestrzeganie przepisów kodeksu
drogowego. Stwierdzono, że środki transportu jakimi dysponowały kontrolowane
jednostki, spełniały prawne wymagania związane z zapewnieniem warunków przewozu
zwierząt. W 4 przypadkach (Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe �AGRO� sp. z o.o. w
Stargardzie Szczecińskim, Ubojnia trzody i bydła Sp.J. R.M.R.M. Miłkowice, Skup
Import-Eksport Koni Rzeźnych E.K. Dąbrowa Białostocka, Rzeźnia �Mięsopol� Sp. z
o.o. Zuromino) odnotowano jedynie drobne usterki techniczne. W 2 przypadkach
(Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe �AGRO� sp.z o.o. w Stargardzie Szczecińskim i
Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Kielce z siedzibą w
Piekoszowe) brak było dokumentów potwierdzających wykonanie dezynfekcji po
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każdorazowym przewozie zwierząt. Tylko jedna z jednostek Rzeźnia �Mięsopol� Sp.
z o.o. Żuromino nie prowadziła książki wykonanych dezynfekcji pojazdu. Transportowane
zwierzęta zaopatrzone były w świadectwa zdrowia i miejsca pochodzenia. Wszystkie
kontrolowane jednostki były pod nadzorem służb weterynaryjnych. W 1 jednostce
stwierdzono przypadki transportu większej niż dopuszczają przepisy ilości zwierząt.
- W Okręgowym Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Kielce z siedzibą w Piekoszowie

stwierdzono 3 przypadki przekroczenia norm zagęszczenia zwierząt podczas transportu cieląt o ok.
30%.

W 1 przypadku Rzeźnia �Mięsopol� Sp. z o.o. Żuromino stwierdzono przewożenie
różnych gatunków jednym transportem.
Z innych ustaleń kontroli w 6 przypadkach stwierdzano naruszenie przepisów kodeksu
drogowego, polegające na braku aktualnych badań technicznych pojazdów lub
nieprawidłowym rejestrowaniu wykonanych przejazdów na tachografach. W przypadku
3 jednostek stwierdzono, że nie posiadały one wymaganego art. 33 ust.1 kodeksu
drogowego, zezwolenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne.
Spośród kontrolowanych jednostek tylko jedna - Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu
Zwierzętami Hodowlanymi Kielce z siedzibą w Piekoszowie dokonywała obrotu z
zagranicą. Analiza dokumentów eksportowych za lata 2000 i 2001 wykazała, że plany
trasy przewozu zwierząt nie były sporządzane ściśle wg norm określonych przepisami
rozporządzenia Ministra TiGM z dnia 30 czerwca 1998 r. W planach trasy brak było
zapisów dotyczących rzeczywiście zrealizowanych postojów i miejsc transferowych.
Nie można też było stwierdzić czy istnieje zgodność pomiędzy ilością zwierząt
umieszczonych w transporcie a ilością zwierząt dostarczonych odbiorcy, w
dokumentach transportowych brak było bowiem podpisu osoby odbierającej transport.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2002 r. w ramach działań własnych ISiPAR,
w 21 punktach skupu zwierząt rzeźnych, 6 targowiskach, 10 bazach zbiorczych, 39
zakładach i ubojniach przemysłu mięsnego oraz 33 jednostkach prowadzących
działalność w zakresie obrotu zwierzętami stwierdzono, że transport zwierząt odbywał
się samochodami przystosowanymi do tego celu, posiadającymi zadaszenia, izolowane
ściany, dostateczną wentylację, podłogi zapewniające przyczepność kończyn oraz
przegrody do oddzielania poszczególnych gatunków zwierząt. Samochody przewożące
zwierzęta w czasie dłuższym niż 8 godzin były wyposażone w urządzenia do pojenia i
karmienia zwierząt.
Niezależnie od powyższego w czasie działań kontrolnych stwierdzono, że w 5 tj. 15%
spośród 33 jednostek handlowo-transportowych nie przestrzegano norm dotyczących
gęstości załadunku. Przekroczenia norm załadunku kształtowały się w granicach od
0,3% do 6 %.
W porównaniu do wyników analogicznej kontroli przeprowadzonej przez ISiPAR w
2001 r. skala nieprawidłowości była znacznie mniejsza. W 2001 r. stwierdzono
przekroczenia norm gęstości załadunku w 36 przypadkach podczas kontroli 17
jednostek (10 rzeźni, 5 firm przewozowych, 2 bazy zbiorcze ). Przekroczenia wahały się
od 0,7 do 46,5 %. W 1999 w ramach kontroli NIK, w blisko 33% firm stwierdzono
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przekraczanie norm załadunku zwierząt (od kilku do kilkudziesięciu procent), a w
ponad 16% firm prowadzących działalność handlowo-transportową, zajmujących się
transportem zwierząt stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego i
odpowiedniego przystosowania samochodów do transportu zwierząt.

W zakresie przestrzegania przez przewoźników i nadawców, stosownych
przepisów, dotyczących obrotu i transportu zwierząt, nieprawidłowości i uchybienia
wystąpiły w 38 podmiotach gospodarczych, tj. w blisko 35% kontrolowanych ogółem
(w 2001 r. w 37%), i polegały one na:

− niewłaściwym oznakowaniu pojazdów transportujących, tj. braku informacji na temat gatunku i
rodzaju przewożonych zwierząt - w 12 jednostkach handlowo-transportowych, w 4 punktach
skupu oraz w 3 zakładach ubojowych,

− braku badań weterynaryjnych zwierząt, przed załadunkiem ich do transportu - w 2 punktach
skupu,

− braku świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - w 2 zakładach ubojowych, w 3 punktach skupu
oraz w 1 bazie zbiorczej,

− niewłaściwym wypełnianiu świadectw miejsca pochodzenia � w 4 punktach skupu,
− braku znakowania zwierząt przeznaczonych do transportu lub przyjętych do uboju - w 8

zakładach ubojowych, w 3 punktach skupu oraz 1 bazie zbiorczej,
− nie ewidencjonowaniu czynności dezynfekcji samochodów - w 5 podmiotach handlowo-

transportowych,
− nieformalnym dokonywaniu poprawek (w świadectwach miejsca pochodzenia zwierząt) oraz

stosowaniu nieaktualnych druków � w 4 punktach skupu.

W analizowanym okresie kontrolowane jednostki przetransportowały ogółem
1.685.405 sztuk zwierząt, w tym: obrót krajowy stanowił 77,8%, tj. 1.311.117 sztuk
a eksport 22,2%, tj. 374.288 sztuk.
Struktura przetransportowanych zwierząt w poszczególnych gatunkach, przedstawiała się następująco:

� -  trzoda chlewna  - 71,72%,
� -  cielęta - 17,34%,
� -  bydło -  7,36 %,
� -  owce -  1,84%,
� -  konie -   1,73%,
� -  kozy -   0,01%

W czasie transportu odładowano łącznie 671 sztuk zwierząt, tj. 0,04% z
transportowanych ogółem, w tym z powodu padnięć - 565 sztuk, ubojów
z konieczności - 48 sztuk oraz 58 sztuk z uwagi na urazy kończyn, złą kondycję lub
nadmierne zagęszczenie.
Wielkość strat w poszczególnych gatunkach zwierząt wynosiła:
− trzoda chlewna 577 sztuk, w tym padnięcia dotyczyły 526 szt.,
− konie 41 sztuk, przy czym padnięcia dotyczyły 10 szt.,
− bydło 33 sztuki, w tym padnięcia dotyczyły 13 szt.,
− cielęta 18 sztuk, w tym padnięcia 14 szt.,
− owce 2 sztuki, z tego padnięcia dotyczyły 2 szt.

Należy podkreślić, że zarówno w obrocie krajowym jak też w transportach
kierowanych na eksport, upadki dotyczyły tylko zwierząt rzeźnych.
W transportach kierowanych na eksport padło łącznie 27 sztuk zwierząt, w tym: 1szt.
bydła, 2 szt. owiec, 10 szt. koni oraz 14 szt. cieląt. Przyczyny padnięć to: tzw. �stres
transportowy�, wychłodzenie lub przegrzanie organizmu oraz uduszenia i zatratowania.
Na dużą ilość upadków trzody chlewnej, niewątpliwy wpływ miał coraz większy udział
zwierząt ras mięsnych z tzw. �genem stresowym�. Najczęstszymi przyczynami
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odładowań zwierząt z uwagi na złą kondycję były urazy mechaniczne kończyn oraz
zachorowania (między innymi przeziębienia i biegunki).

W związku ze zmianami z dnia 25 lipca 2001 r. ustawy o zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
tzw. ustawy weterynaryjnej Minister RiRW został zobowiązany (na podstawie art. 5 ust.
4 w związku z ust.1 pkt.1), do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych
warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu zarobkowego przewozu
zwierząt oraz ich skupu i sprzedaży. Wg informacji Ministra, udzielonych w trybie art.
29 ustawy o NIK, rozporządzenie to w okresie kontroli znajdowało się na etapie
uzgodnień wewnątrz resortu.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do uooz, obowiązującymi od
28.09.2002r., Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem
właściwym do spraw rolnictwa zobowiązani są do opracowania rozporządzenia
dotyczącego szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt,
uwzględniających maksymalny czas transportu zwierząt, częstotliwość i czas trwania
obowiązkowych postojów, zasady tworzenia i funkcjonowania punktów etapowych,
wzór planu trasy oraz szczegółowe wymagania jakie powinny spełniać środki transportu
do przewozu zwierząt, sposób postępowania ze zwierzętami chorymi i padłymi, biorąc
pod uwagę  potrzebę zapewnienia odpowiednich i humanitarnych  warunków transportu
zwierząt. (art. 24 ust.5 ustawy). Minister właściwy do spraw rolnictwa zobowiązany jest
opracować rozporządzenie określające szczegółowe warunki i tryb potwierdzania
kwalifikacji dla kierowców i konwojentów, niezbędnych do transportowania zwierząt,
uwzględniających w szczególności wzory zaświadczeń  potwierdzających te
kwalifikacje, sposób przeprowadzenia egzaminów i powoływania komisji
egzaminacyjnej oraz szczegółowe programy szkoleń (art. 24 ust. 6 ustawy). Wg
Ministra RiRW to �upoważnienie ustawowe dopisane podczas prac legislacyjnych w
Sejmie będzie stosunkowo trudne do wykonania przez ministra właściwego do spraw
rolnictwa z tego powodu, ze zakres regulacji nie mieści się całkowicie w jego
kompetencjach. W sprawie obu rozporządzeń nawiązano kontakt z Departamentem
Prawnym Ministerstwa Infrastruktury�.

D.2. Warunki dokonywania granicznych odpraw weterynaryjnych

W badanym okresie, weterynaryjna kontrola graniczna dokonywana była na
przejściach granicznych, określonych rozporządzeniem Ministra RiGŻ z dnia 10
grudnia 1997 r.

Od dnia 30 maja 2002 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań, jakie powinny być spełnione dla
zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejść granicznych, na których będzie
dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna. Do dnia zakończenia kontroli nie
dokonano jednak podziału poszczególnych przejść granicznych i przyznania im danej
kategorii.
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W toku kontroli sprawdzono istniejące warunki dla dokonywania granicznej
kontroli weterynaryjnej transportów żywych zwierząt na 8 przejściach granicznych.

W badanym okresie, w objętych kontrolą 8 GrIW dokonano 231.442 kontroli
weterynaryjnych i odprawiono 51.380.688 szt. zwierząt (nie uwzględniając
bezkręgowców). W eksporcie odprawiono:  w 2000 r., m.in. 169.957 szt. bydła, 51.202
szt. koni, 124.649 szt.owiec, 3.482 szt. trzody i 681 kóz, a w 2001 r. 139.436 szt. bydła,
41.147 szt. koni, 143.694 szt. owiec, 2.871 szt. trzody i 1.945 kóz. W imporcie
odprawiono: w 2000 r., m.in. 10.255 szt. bydła, 1.222 szt. koni, 349 szt. owiec, 2.231
szt. trzody i 9 kóz. a w 2001 r. 391szt. bydła, 1.578 szt. koni, 246 szt. trzody. W
porównaniu do danych dla całego kraju należy stwierdzić, że w objętych badaniami
granicznych inspektoratach weterynarii przeprowadzana było kontrola zdecydowanej
większości zwierząt, będących w obrocie międzynarodowym.

Z ustaleń kontroli wynika, że tylko 1- Gr.IW w Zebrzydowicach � posiadał
dogodne warunki dla przeprowadzania kontroli transportów zwierząt. Pozostałe
przejścia graniczne były w ogóle nie przystosowane lub słabo przygotowane do
wykonywania granicznej kontroli weterynaryjnej. I tak:
1. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku nie posiada warunków do dokonywania odpraw

zwierząt. Na przejściu nie ma miejsca przystosowanego do tego celu. Odprawy zwierząt dokonywane
są  bezpośrednio na pasach odpraw. Brak jest miejsca  do badania zwierząt oraz ewentualnego ich
napojenia czy nakarmienia. Nie ma również ramp wyładunkowych, sprzętu do przewozu zwierząt
chorych i rannych, wiat, magazynu ściółki i paszy. Graniczny Inspektorat nie posiada laboratorium
granicznego, a badania dla jego potrzeb wykonuje Zakład Higieny Weterynaryjnej w Lublinie lub
jego oddziały w Białej Podlaskiej i Zamościu. Mimo braku warunków, na przejściu granicznym
wykonywane są odprawy weterynaryjne wszystkich kategorii produktów i zwierząt. W badanym
okresie Graniczny Inspektorat wykonał 13.794 odprawy, obejmując nimi między innymi: 1386 szt.
bydła hodowlanego, 296 szt. koni hodowlanych, 87 szt. świń hodowlanych i 104 szt. bydła rzeźnego.
W okresie objętym kontrolą wykonywano średnio ok. 15 odpraw weterynaryjnych na dobę. Należy
nadmienić, że przejście graniczne jest w trakcie modernizacji w celu dostosowania go do wymogów
Unii Europejskiej i dokonywania odpraw zgodnie z przyznanymi  w przyszłości kategoriami.
Budowany jest nowy terminal odpraw wraz z placami i wymaganą infrastrukturą.

2. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Świecku zlokalizowany jest przy pasie drogowym, na którym
odbywa się intensywny ruch samochodowy. Pomieszczenia przeznaczone dla dokonywania granicznej
kontroli weterynaryjnej mają niesprawne wyposażenie i nie są w pełni wykorzystywane. W wyniku
przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że pod zadaszoną wiatą przeznaczoną do rozładunku
zwierząt, większość poideł jest niesprawna. W zamkniętym pomieszczeniu przeznaczonym dla zwierząt
magazynowane są ulotki i aparat do dezynfekcji.  Obiekt nie jest przygotowany do przyjmowania
padłych zwierząt, ponieważ pomieszczenie przeznaczone na ich przechowywanie ma niesprawny
agregat chłodniczy. Brak jest również urządzeń i sprzętu do transportu chorych lub padłych zwierząt.
Obiekt nie posiada magazynów na ściółkę i paszę. Warunki organizacyjne i techniczne Granicznego
Inspektoratu Weterynarii nie są w pełni dostosowane do wielkości natężenia ruchu panującego na
Terminalu Towarowym Odpraw Celnych w Świecku. W szczególności brakuje średniego personelu
technicznego, którego zadaniem byłoby przygotowywanie towarów do przeprowadzenia przez lekarzy
kontroli tożsamości oraz możliwości rozładowania towarów celem oględzin całości przesyłki
przewożonej na środku transportowym. Mając na uwadze fakt, iż około 60% wszystkich
weterynaryjnych kontroli granicznych na zachodniej granicy Polski dokonywanych jest w GrIW w
Świecku, tym większego znaczenia nabierają powyższe stwierdzenia. W Granicznym Inspektoracie
Weterynarii w Świecku dokonano 112.383 granicznych kontroli weterynaryjnych z czego 7.739, tj. 6,9
% stanowiły kontrole transportów zwierząt. W okresie objętym kontrola, w ciągu doby wykonywano
średnio 132 odprawy weterynaryjne, w tym 8 odpraw transportów żywych zwierząt.

3. Siedziba Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Olszynie zlokalizowana jest w okolicy wjazdu na
teren płyty południowej terminalu odpraw celnych. Jednak ze względu na system dróg, zapór i
przejazdów dojazd do Inspektoratu jest utrudniony, gdyż odbywa się przez cały terminal. Pomimo, że
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budynek w swoich założeniach był przystosowany do odpraw zwierząt, to jednak wykorzystanie go w
tym zakresie jest ograniczone. Śliska posadzka z tworzywa sztucznego, niezabezpieczone elementy
mogące wpłynąć na powstanie urazów mechanicznych u zwierząt powodują, że zwierzęta nie są
rozładowywane do granicznej kontroli weterynaryjnej, która w konsekwencji odbywa się w środkach
transportu. W kontrolowanym okresie w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Olszynie dokonano
11.100 kontroli weterynaryjnych w tym 849 granicznych kontroli weterynaryjnych zwierząt co
stanowiło 7,65% wszystkich dokonanych kontroli weterynaryjnych. W okresie objętym kontrolą
średnio na dobę wykonywano  ok. 12 kontroli  w tym 1 transportu żywych zwierząt.

4. Na przejściu granicznym w Cieszynie nie ma miejsca specjalnie przystosowanego do dokonywania
wraz ze służbą celną kontroli i rewizji, badania zwierząt, ewentualnego napojenia, nakarmienia czy
przeładunku (nie ma rampy wyładunkowej, wózków do przewozu zwierząt chorych i rannych,
narzędzi do przepędzania, zabezpieczenia od wpływów atmosferycznych, magazynu ściółki, paszy).
Gr.IW nie posiada laboratorium ani możliwości korzystania z laboratorium granicznego przy
odprawach weterynaryjnych. W badanym okresie odprawiono 12.974 szt. różnych gatunków
zwierząt. W zdecydowanej większości były to zwierzęta drobne jak psy, koty, króliki. Jednakże
dokonywano również odpraw dużych np. konie, bydło, daniele. Ogółem zwierząt gospodarskich
odprawiono 1.072 szt. Wyjaśniono, że przyczyną wykonywania weterynaryjnej odprawy zwierząt
dużych pomimo braku warunków, było przede wszystkim to, że Gr.IW w Zebrzydowicach nie
wykonuje odpraw importowych, a korzystanie z innych przejść wydłużyłoby nadmiernie trasę
transportu. Transporty te posiadały zezwolenie GrLW na przekroczenie granicy w Cieszynie. W
badanym okresie służby inspektoratu przeprowadzały ok. 20 kontroli weterynaryjnych na dobę.
Transport żywych zwierząt odprawiany był 1 raz na 48 godzin.

5. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Zebrzydowicach funkcjonuje na terenie będącym w
użytkowaniu Przedsiębiorstwa Usługowo-Spedycyjnego �AGROSPED�, posiada warunki dla
dokonywania granicznych odpraw zwierząt. Wyposażony jest w urządzenia do załadunku i
wyładunku zwierząt. Rampy wyładunkowe o nawierzchni z kostki brukowej. Na terenie obiektu
znajdują się obora oraz cielęciarnia � przeznaczone do odpoczynku, karmienia i pojenia zwierząt,
utrzymane w dobrym stanie technicznym i sanitarnym, wyposażone w infrastrukturę techniczną:
wodę, kanalizację, ogrzewanie. Posiada magazyn paszy, ściółki, środków dezynfekcyjnych. Duży plac
manewrowy o powierzchni 7.270 m², pokryty nawierzchnią asfaltową umożliwiał swobodne wjazdy i
wyjazdy transportów zwierząt. Na terenie obiektu znajdował się konfiskator tj. zamrażalnia dla
potrzeb przetrzymywania zwierząt padłych, rzeźnia sanitarna oraz poskrom dla ustawiania
zwierzęcia podczas badania. W okresie objętym kontrolą służby Gr.IW  wykonały   14.572 kontrole
weterynaryjne, w tym 12.676 kontroli transportów żywych zwierząt. Średnio w ciągu doby
przeprowadzano blisko 16 kontroli, w tym ok. 14 transportów zwierząt.

6. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kukurykach zajmujący budynek na terenie samochodowego
terminala w Koroszczynie posiada pomieszczenia i zadaszone rampy do przetrzymywania zwierząt,
magazyn paszy i ściółki, pomieszczenia biurowe, laboratoryjne, a także  dotyczące odpraw, w tym
rampy do ewentualnego rozładunku  i przetrzymywania zwierząt, oraz pomieszczenia chłodni i
przechowywania sztuk padłych. Gr.IW posiada też laboratorium. Lokalizacja budynku pozwala na
jednoczesne prowadzenia odpraw zwierząt wjeżdżających i wyjeżdżających z Polski. Kontrola
wykazała jednak, że przejście graniczne w Kukurykach nie spełnia jednak wszystkich wymagań
określonych rozporządzeniem Ministra RiRW. Dotyczy to w szczególności: braku rampy
wyrównawczej do rozładunku zwierząt, pomieszczeń przystosowanych dla potrzeb małych zwierząt,
żłobów, poideł, wózków i urządzeń do transportu zwierząt padłych, chorych lub rannych i
pomieszczenia mroźni. Brak także wyznaczonego miejsca wraz z urządzeniami umożliwiającymi
bezpieczne pobieranie próbek oraz pomieszczenia z odpowiednim oświetleniem i wentylacją do czasu
otrzymania wyników testów � przy zachowaniu warunków zgodnych z wymaganiami gatunku.
Ponadto brak jest urządzeń przeznaczonych do załadunku i wyładunku zwierząt z różnych środków
transportu czy wydzielonych miejsc lub pomieszczeń przeznaczonych do oczyszczania i odkażania.
Nie zostały także wydzielone specjalne pasy ruchu od miejsca lokalizacji wag do miejsca
dokonywania odpraw weterynaryjnych. W analizowanym okresie  Gr.IW wykonał 54.057 kontroli
weterynaryjnych w tym 906 transportów zwierząt. Średnio w ciągu doby przeprowadzano blisko 59
kontroli, w tym 1-ną transportu zwierząt.

7. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Jędrzychowicach dysponował wydzielonym pomieszczeniem
(obora posiadająca 10 stanowisk dla bydła i 4 dla koni), zadaszoną rampą o pow. 110m2 do
przetrzymywania zwierząt, magazynem paszy i ściółki,  pomieszczeniem chłodni i do przechowywania
sztuk padłych. W badanym okresie zarówno rampa jak i obora nie były użytkowane. Gr.IW nie miał
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możliwości technicznych zabezpieczenia opieki zwierzętom, a 12-godzinny dzień pracy uniemożliwiał
przetrzymywanie zwierząt w porze nocnej. W ciągu doby przeprowadzano  średnio od 1-2 kontroli, a
transporty zwierząt przypadały raz na dwa dni.

8. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Medyce nie dysponuje miejscem specjalnie przystosowanym do
dokonywania granicznej kontroli weterynaryjnej zwierząt. Brak jest miejsc do przeładunku zwierząt,
w tym rampy wyładunkowej, ich badania, napojenia czy nakarmienia. Brak jest wózków do przewozu
zwierząt rannych lub chorych i miejsc dla nich przeznaczonych. Odprawa celna zwierząt odbywa się
na ogólnym pasie odpraw dla samochodów ciężarowych. W ciągu doby przeprowadzano średnio ok.
7 kontroli,  transporty zwierząt były bardzo nieliczne, przypadały raz na ok.5 dni.

Zdaniem Gł.LW wyrażonym w toku kontroli przeprowadzonej w GIW odnośnie
stwierdzenia czy warunki odpraw na przejściach są wystarczające dla dokonywania
odpraw zwierząt przez lekarzy granicznych - �nie wszystkie przejścia graniczne
dysponują dostatecznymi warunkami do dokonywania odpraw zwierząt przez lekarzy
granicznych. Wystarczające warunki do odpraw weterynaryjnych istnieją na
następujących przejściach granicznych: Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice,
Zebrzydowice i Kukuryki. Należy dodać, że do dnia 29 maja 2002 r. tj. do dnia
opublikowania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań,
jakie powinny być spełniane dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejść
granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna, brak
było uregulowań prawnych dotyczących wymaganej infrastruktury i wyposażenia
punktów weterynaryjnej kontroli granicznej (PWKG), na których dokonywana jest
odprawa żywych zwierząt. Główny Inspektorat Weterynarii współdziałał w
opracowywaniu strategii zintegrowanego zarządzania granicą zakładającej, że po
wejściu Polski do Unii Europejskiej będzie funkcjonowało jedenaście przejść
granicznych, jak również określającej plany ich rozbudowy lub modernizacji.
Funkcjonować będą trzy przejścia morskie (Gdynia, Szczecin, Świnoujście), lotniczy
punkt graniczny (Warszawa � Okęcie), sześć przejść granicznych drogowych (Kukuryki,
Kuźnica Białostocka, Bezledy, Hrebenne, Dorohusk, Korczowa) oraz jedno kolejowe
(Terespol � Małaszewicze).
W związku z planowaną z dniem 1 stycznia 2004 r. akcesją Polski do UE oraz
znacznymi kosztami dostosowania PWKG nie są ekonomicznie uzasadnione działania
mające na celu modernizację i dostosowanie tych punktów na granicach z krajami
członkowskimi UE lub niektórymi krajami kandydującymi. Podobnie postępują państwa
sąsiednie � Czechy i Słowacja�.

Gr.IW w Zebrzydowicach posiadał dogodne warunki i wykorzystywał je dla
przeprowadzania kontroli transportów zwierząt. Tutaj w badanym okresie wykonano
bowiem ok. 54% granicznych kontroli weterynaryjnych spośród ogółu
przeprowadzonych przez analizowane 8 inspektoratów. W odniesieniu do ogólnej ilości
zwierząt gospodarskich odprawionych przez wszystkie badane Gr.IW, w
Zebrzydowicach dokonano odprawy ok. 75% bydła, 83% koni, 54% owiec i 20%
trzody. W sumie  ponad 70% zwierząt gospodarskich poddanych granicznej kontroli
weterynaryjnej przez analizowane inspektoraty odprawionych zostało w
Zebrzydowicach.

Chociaż za zjawisko pozytywne należy uznać fakt, że większość granicznych
kontroli weterynaryjnych dokonywana jest przez inspektorat posiadający najlepsze do
tego warunki, to równocześnie zauważyć należy, że ok. 30% transportów zwierząt
gospodarskich, a ok. 46% transportów wszystkich zwierząt odprawianych była na
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przejściach granicznych słabo lub wcale nie przystosowanych do wykonywania
granicznej kontroli weterynaryjnej.

E. Zakres i skuteczność nadzoru sprawowanego przez służby weterynaryjne

Zgodnie z art. 5 ust. 3c ustawy weterynaryjnej powiatowi lekarze weterynarii
prowadzą rejestry podmiotów nadzorowanych, zajmujących się działalnością określoną
art. 5 ust.1 ustawy. Rejestry te, zgodnie z art. 5 ust. 3d powinny zawierać w
szczególności:
1) nazwę podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko,
2) adres podmiotu,
3) określenie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
4) informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli i wydanych podmiotowi

decyzji.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 11 powiatowych inspektoratach weterynarii
wykazano, że w 10 z nich, rejestry podmiotów nie spełniały ww. wymogów i nie
zawierały informacji dotyczących przeprowadzanych kontroli oraz decyzji wydanych
przez PLW. Informacje takie umieszczone były w rejestrze prowadzonym w PIW w
Kielcach. W pozostałych inspektoratach informacje dotyczące przeprowadzonych
kontroli i wydanych podmiotom decyzji znajdowały się w oddzielnie prowadzonej
dokumentacji.

Stwierdzono przypadki, że prowadzone przez PIW rejestry nie zawierały aktualnych
danych. Niektóre z działających na danym terenie podmiotów, które winny podlegać
nadzorowi weterynaryjnemu, nie figurowały w rejestrach inspektoratu lub też
znajdowały się w nich podmioty nie prowadzące działalności. Np.:

- w MIW w Białej Podlaskiej stwierdzono, że w ewidencji Inspektoratu nie figuruje żadne targowisko,
na którym gromadzone są zwierzęta. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski
wynikało natomiast, że na terenie tego miasta istnieje targowisko płodami rolnymi i zwierzętami
hodowlanymi, które jest prowadzone przez Urząd Miasta. Targowisko to nie było objęte nadzorem
weterynaryjnym MIW;

- w PIW w Żyrardowie wykazano, że wg stanu z dnia 30.06 2002 r. w rejestrze Inspektoratu było14
podmiotów zajmujących się skupem, transportem i sprzedażą zwierząt, podczas gdy Burmistrz Miasta
i Gminy Mszczonów wykazał na koniec czerwca 2002 r. 40 podmiotów zajmujących się ww.
działalnością;

- w PIW w Lubaniu wykazano, że w rejestrze inspektoratu nie ujęto niektórych podmiotów  zajmujących
się leczeniem zwierząt, które działały na terenie powiatu.

Podmioty prowadzące działalność, która winna podlegać nadzorowi
weterynaryjnemu nie wywiązywały się z obowiązku zawiadomienia w wymaganym
terminie organu Inspekcji Weterynaryjnej o zamiarze rozpoczęcia działalności albo jej
zaprzestaniu, który to obowiązek wynika z art.5 ust.1 ustawy weterynaryjnej  W wyniku
kontroli stwierdzono, że służby weterynaryjne nie występowały z wnioskiem o ukaranie
takich podmiotów, pomimo że w myśl art. 51 ust.2 pkt 5 ustawy weterynaryjnej nie
zawiadomienie o rozpoczęciu działalności jest wykroczeniem. PIW w Żyrardowie
kierował upomnienia i wezwania, które pozostawały nieskuteczne.

Pomimo iż zgodnie z  art. 3 ustawy o ochronie zwierząt, w celu realizacji jej
przepisów Inspekcja Weterynaryjna oraz inne właściwe organy administracji rządowej i
samorządu terytorialnego współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz
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innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt, kontrola miejskich i powiatowych inspektoratów weterynarii
wykazała, że nie zawsze służby weterynaryjne dostrzegały potrzebę współdziałania w
omawianym zakresie. PIW w Lubaniu i Przemyślu nie zasięgały informacji,
dotyczących zarejestrowanych w jednostkach samorządu podmiotów prowadzących
działalność podlegającą nadzorowi weterynaryjnemu uznając, że przepisy prawa
obligują podmiot do zgłoszenia działalności. Brak działań w tym zakresie powodował,
że nadzór nad niektórymi podmiotami nie był sprawowany i niemożliwe było
stosowanie przewidzianych art.51 ust.2 pkt 5 ustawy weterynaryjnej sankcji karnych
wobec podmiotów, które zaniechały zgłoszenia IW prowadzonej działalności.

Dane o ilości jednostek nadzorowanych oraz liczbie kontroli dokonanych przez
urzędowych lekarzy weterynarii (PLW i WLW) ujmowane są w sprawozdaniach
rocznych  RRW-3, z realizacji państwowego nadzoru weterynaryjnego.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w GIW, w oparciu o dane ze sprawozdań
WIW stwierdzono, że w 2000 r. pod nadzorem weterynaryjnym było 26.845
podmiotów, a w 2001 r. 23.467 podmiotów. Służby weterynaryjne przeprowadziły w
tych jednostkach w 2000 r. ogółem 41.655 kontroli i  w 2001 r. 39.009 kontroli.
Szczegółowe dane ilustruje tabela 2.

Tabela 4. Działalność kontrolna IW w 2000 i 2001 r.

L.p. Rodzaj działalności Liczba jednostek
nadzorowanych przez IW

Liczba dokonanych
kontroli przez IW

2000 r. 2001 r. 2000 r. 2001 r.
1 Produkcja pasz oraz dodatków do pasz 576 527 3191 2770
2 Składowanie niejadalnych surowców

zwierzęcych
319 303 2086 1126

3 Przetwarzanie niejadalnych surowców
zwierzęcych

95 113 751 593

4 Gromadzenie zwłok zwierzęcych 121 112 335 503
5 Przetwarzanie zwłok zwierzęcych oraz

odpadów poubojowych
80 70 574 759

6 Stacje hodowli i unasieniania zwierząt 52 42 197 164
7 Punkty unasieniania zwierząt 3782 3559 3417 3468
8 Punkty kopulacyjne 7364 4821 6813 4424
9 Zakłady wylęgu drobiu 342 320 1115 1088
10 Wylęgarnie i podchowalnie ryb 220 265 314 386
11 Hodowle zwierząt laboratoryjnych 27 48 27 48
12 Schroniska dla zwierząt 134 136 310 366
13 Lecznictwo zwierząt 4807 4989 5472 5242
14 Obrót środkami farmakologicznymi

stosowanymi wyłącznie u zwierząt �
hurtowy

186 207 288 310

15 Obrót środkami farmakologicznymi
stosowanymi wyłącznie u zwierząt �

detal.

3842 3101 2850 2156

16 Miejsce gromadzenia zwierząt � spędy
zwierząt rzeźnych

1827 2064 4211 5622

17 Miejsce gromadzenia zwierząt � spędy
zwierząt hodowlanych

38 22 137 83
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18 Miejsce gromadzenia zwierząt �
targowiska

211 231 1457 1417

19 Miejsce gromadzenia zwierząt �
wystawy, aukcje

159 181 211 195

20 Miejsce gromadzenia zwierząt � bazy
eksportowe

136 133 1066 1016

21 Miejsce gromadzenia zwierząt �
kwarantanna zwierząt importowanych

2527 2223 6833 7273

22 RAZEM 26.845 23.467 41.655 39.009

Sprawozdanie RRW-3, nie obejmuje swoim zakresem wszystkich rodzajów
podmiotów wymienionych w art. 5 ust.1 ustawy weterynaryjnej. W stosunku do
brzmienia ww. ustawy, obowiązującego w 2000 i 2001 r., sprawozdanie to nie
obejmowało swoim zakresem podmiotów zajmujących się zarobkowym przewozem
zwierząt i ich skupem (pkt 1). Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych,
objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet
statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 200272, wzór sprawozdania RRW-3 za 2002 r.
pozostał bez zmian. Biorąc pod uwagę zmiany ustawy weterynaryjnej, wprowadzone z
dniem 13 lutego 2002 r., sprawozdanie nie obejmuje swoim zakresem podmiotów
zajmujących się: zarobkowym przewozem zwierząt, sprzedażą zwierząt, wytwarzaniem
pasz leczniczych, prowadzeniem miejsc odpoczynku zwierząt, prowadzeniem składów
celnych lub działalnością w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych w
zakresie obrotu towarami podlegającymi weterynaryjnej kontroli granicznej,
utrzymywaniem zwierząt dzikich. Brak korelacji pomiędzy zakresem sprawozdania i
rodzajami podmiotów, które winny zgłosić działalność IW powoduje, że wykonywany
nadzór nad niektórymi podmiotami nie jest odnotowywany w sprawozdaniu, a GIW nie
posiada pełnych danych o realizacji nadzoru weterynaryjnego. Np.:
- W wyniku kontroli PIW w Kielcach wykazano, że w rejestrze prowadzonym przez PLW w Kielcach w

okresie objętym kontrolą znajdowały się 62 podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt,
ich skupem i sprzedażą oraz 1 podmiot zajmujący się organizowaniem lub urządzaniem targów,
spędów i wystaw zwierząt. Przeprowadzono w nich w badanym okresie 69 kontroli.  Wg sprawozdania
RGŻ-3  natomiast, w badanym okresie nadzorowano 4 targowiska, 2 bazy eksportowe i 2 wystawy,
aukcje, gdzie łącznie przeprowadzono 35 kontroli.

- Podobnie ze względu na ograniczony zakres sprawozdania RRW 3 z realizacji nadzoru weterynaryjnego
GIW nie posiadał informacji np. o liczbie i wynikach kontroli sklepów zoologicznych. W 1999 r., w
związku, ze stwierdzeniem występowania szeregu nieprawidłowości w tego typu placówkach i nie
uwzględniania ich w ewidencji PIW oraz nie obejmowania nadzorem, NIK wnioskowała o objęcie
hurtowni, sklepów i giełd zoologicznych  systematyczną kontrolą. Realizując wnioski pokontrolne np.
PIW w Zamościu objął systematycznym nadzorem te placówki. Z kolei na terenie województwa
śląskiego  przeprowadzono w  2000 r. - 4, w 2001 r. � 8, a w 2002 r. - 13 kontroli sklepów i hurtowni
zoologicznych. W trakcie tych kontroli stwierdzone zostały nieprawidłowości z zakresu weterynaryjnego
nadzoru farmaceutycznego, a u 3 podmiotów objętych kontrolą i rekontrolą w latach 2000 � 2002
stwierdzono: skup i sprzedaż zwierząt egzotycznych od osób prywatnych bez zgłoszenia Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii oraz brak dokumentów pochodzenia, świadectw kwarantanny i świadectw
zdrowia zwierząt zakupionych. Jak podano �we wszystkich przypadkach wydano decyzje nakazujące
wycofanie z obrotu zakwestionowanych środków, materiałów i preparatów i w większości przypadków
skierowano wnioski do kolegiów karno-orzekających. O powyższych działania GLW został

                                                
72 Dz.U. z 2002 r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.
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poinformowany dopiero w 2002 r. w odpowiedzi na pismo z dnia 30 sierpnia 2002 r. GIWorg 07-
131/2002, którym zalecił wojewódzkim lekarzom weterynarii wzmożenie przeprowadzanych kontroli w
sklepach i hurtowniach zoologicznych oraz przekazanie informacji o ich wynikach, w związku z
docierającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi występowania
nieprawidłowości w ww. placówkach.

W okresie objętym kontrolą GLW nie wnioskował o wprowadzenie zmian do
sprawozdania RRW-3 odnośnie rejestracji kontroli podmiotów, które obejmuje art. 5
ust.1 ustawy weterynaryjnej.

GIW dysponował danymi w zakresie wynikającym z obowiązujących
sprawozdań. Z przedstawionego powyżej zestawienia zbiorczego wynika, że w okresie
objętym kontrolą nie wszystkie z zarejestrowanych podmiotów znajdowały się pod
stałym nadzorem weterynaryjnym. W odniesieniu do niektórych podmiotów liczba
przeprowadzonych kontroli była bowiem mniejsza od liczby nadzorowanych jednostek.
Dotyczyło to np. podmiotów zajmujących się detalicznym obrotem środkami
farmakologicznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt, podmiotów prowadzących
punkty unasieniania zwierząt i punkty kopulacyjne.

Analiza danych z poszczególnych WIW wykazała m.in., że w 2001 r. na terenie
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w: Białymstoku, Lublinie, Opolu i Poznaniu
skontrolowano od 10% do 50% podmiotów zajmujących się sprzedażą detaliczną
środków farmakologicznych stosowanych wyłącznie u zwierząt, zaś na terenie WIW w
Katowicach skontrolowano jedynie ok. 3 %, a na terenie WIW w Kielcach ok. 0,5%
tych podmiotów. Powyższe dotyczyło także aukcji zwierząt, punktów unasieniania
zwierząt i punktów kopulacyjnych. Brak stałego nadzoru nad tymi podmiotami sprzyjać
mógł m.in. powstawaniu zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób.

 W wyniku kontroli stwierdzono, że istnieją znaczne różnice pomiędzy liczbą
kontroli przypadających na 1 podmiot w obrębie rodzaju działalności
przeprowadzonych na  terenie poszczególnych WIW. Np. w 2000 r. WIW w
Bydgoszczy, Olsztynie, Poznaniu i Zielonej Górze, kontrole spędów zwierząt rzeźnych
przeprowadzał ok. 1 razu w roku. Natomiast na terenie WIW w Katowicach 13
zarejestrowanych podmiotów zostało skontrolowanych 237 razy.  Podobnie liczne
kontrole spędów zwierząt rzeźnych wykonywały WIW w Krakowie i Wrocławiu. Z
kolei liczba kontroli targowisk przypadająca na 1 podmiot wahała się od 1,4 do 51.
Podobnie było w przypadku podmiotów prowadzących również inne rodzaje
działalności. Powyższe zdaniem NIK wynikało m.in. z faktu, że nie wydano zaleceń
odnośnie częstotliwości i liczby prowadzenia kontroli w poszczególnych rodzajach
podmiotów wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy weterynaryjnej. Zgodnie z
postanowieniami Regulaminu organizacyjnego GIW, do zadań Wydziału Zwalczania
Chorób Zakaźnych Zwierząt, nad którym nadzór sprawuje Główny Lekarz Weterynarii,
należało m.in. ustalanie ogólnych kierunków działania wojewódzkich i powiatowych
lekarzy weterynarii w zakresie kontroli przestrzegania wymaganych warunków
weterynaryjnych dotyczących obrotu zwierzętami, miejsc skupu i gromadzenia
zwierząt.
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Pomimo obowiązywania od 13 lutego 2002 r. przepisu art. 5 ust. 3a ustawy
weterynaryjnej, zobowiązującego PLW do wydania określonym podmiotom decyzji
administracyjnej stwierdzającej spełnianie warunków weterynaryjnych do prowadzenia
działalności albo o ich nie spełnieniu, w wyniku kontroli stwierdzono, że nie
podejmowano działań w celu wydania takich decyzji dla podmiotów, które decyzję taką
winny posiadać.

E.1. Nadzór nad miejscami gromadzenia zwierząt

W toku niniejszej kontroli badano działania służb weterynaryjnych w zakresie
nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, gdzie obok nadzoru nad warunkami
weterynaryjnymi sprawowany winien być również nadzór na przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt.

W wyniku kontroli NIK nie wnoszono istotnych zastrzeżeń do działań IW,
podejmowanych w ramach nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt.

Kontrole przeprowadzone w 11 PIW wykazały, że wszystkie z nich obejmowały
nadzorem podmioty wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy weterynaryjnej, zajmujące
się zarobkowym przewozem zwierząt, ich skupem i sprzedażą. W badanym okresie
przeprowadziły one 608 kontroli tych podmiotów (od 5- PIW w Będzinie do 134 - PIW
w Zamościu). Na terenie badanych PIW zarejestrowanych było: w 2000 r. � 152; w
2001 r. - 148  i w I połowie 2002 r. � 157 podmiotów prowadzących omawianą
działalność. Stwierdzono jednak, że w przypadku PIW w Kielcach w poszczególnych
latach badanego okresu ilość przeprowadzonych kontroli była mniejsza od ilości
zarejestrowanych podmiotów co wskazuje, że nie skontrolowano niektórych spośród
nich. W PIW w Białej Podlaskiej dotyczyło to tylko 2000 r. W wyniku kontroli
przeprowadzonej w 1999 r. stwierdzono, że 30% badanych PIW w okresie od IV
kw.1997 r. do III kw. 1999 r. nie przeprowadzało kontroli punktów skupu pomimo, że
jednostki takie występowały na terenie nadzorowanym.

Kontrole podmiotów określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2, zajmujących się
organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt, przeprowadzało 7
spośród kontrolowanych PIW, gdzie wykonano 305 kontroli. Pozostałe inspektoraty nie
posiadały ww. podmiotów w swojej ewidencji. Oznacza to że wszystkie PIW, których
rejestry zawierały podmioty zajmujące się organizowaniem lub urządzaniem targów,
spędów i wystaw zwierząt objęły je nadzorem. Ilość przeprowadzonych kontroli tych
podmiotów we wszystkich PIW była równa lub większa od liczby podmiotów
widniejących w rejestrach. W wyniku kontroli przeprowadzonej w 1999 r. stwierdzono,
że spośród 10 PIW kontrole targowisk przeprowadzały tylko 3 inspektoraty.

Przeprowadzane przez służby weterynaryjne kontrole dotyczyły: lokalizacji, stanu
technicznego obiektów (ogrodzenia, utwardzenia, oznakowania), liczby i wielkości
pomieszczeń dla poszczególnych gatunków zwierząt, wyodrębnienia pomieszczeń
przeznaczonych dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, doprowadzenia
wody do obiektu, stanu sanitarnego, sposobu oczyszczania i dezynfekcji po
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zakończonym skupie, magazynowania środków dezynfekcyjnych, urządzeń służących
do załadunku i rozładunku zwierząt, oznakowania zwierząt i zaopatrzenia ich w
świadectwa zdrowia i miejsca pochodzenia. Pomimo, iż w protokółach kontroli zwykle
nie odnoszono się bezpośrednio do ustawy o ochronie zwierząt, zakres kontroli
świadczy iż dobrostan zwierząt był przez służby weterynaryjne analizowany i oceniany.
W przypadku punktów skupu, zlokalizowanych na terenach ubojni zwierząt, których
produkty przeznaczone były na eksport obok protokółu kontroli sporządzany był
protokół na arkuszach SPIWET-01, w których wymagane jest poświadczenie, że nie
zostały naruszone przepisy o ochronie zwierząt. Ustalenia niektórych kontroli opisane
zostały w rozdziale A.2 niniejszej informacji.

W wyniku przeprowadzanych przez służby weterynaryjne kontroli, w przypadku
stwierdzenia występowania uchybień i nieprawidłowości formułowano zalecenia
pokontrolne lub wydawano decyzje administracyjne w trybie art. 6 ust.1 ustawy
weterynaryjnej, obligujące do usunięcia nieprawidłowości lub wstrzymujące
działalność. Tylko w przypadku PIW w Rzeszowie stwierdzono, że nie były wydawane
decyzje administracyjne w trybie art. 6 ust. 1 uw. W celu sprawdzenia realizacji
wydanych zaleceń przeprowadzane były rekontrole. Odnotowano przypadki dużej
skuteczności działań podejmowanych przez służby weterynaryjne. Np.:

- MIW w Wałbrzychu w wyniku prowadzonych działań doprowadził do usunięcia licznych
nieprawidłowości w ubojni zwierząt w Wałbrzychu, dotyczących m.in. wyposażenia punktu skupowego i
pomieszczeń przedubojowych. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny wykazały, że organizacja i
metody uboju odpowiadały przepisom, magazyn żywca wyposażono w kojce z  zainstalowanymi
poidłami, wydzielono kojce dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę. W latach 2000 � 2001 w
ubojni tej występowały liczne nieprawidłowości;

- PIW w Będzinie w 2000 r. na 25 funkcjonujących podmiotów, zajmujących się ubojem, przeprowadził
52 kontrole i 8 sprawdzających, wydano 75 decyzji zawierających zalecenia i 1 decyzję o wstrzymaniu
działalności. W 2001 r. na funkcjonujące 22 podmioty przeprowadzono 44 kontrole  i 134
sprawdzające, wydano 72 decyzje zawierające zalecenia i 10 decyzji wstrzymujących działalność. W I
połowie 2002 r. przeprowadzono 25 kontroli i 33 sprawdzające, wydano 12 decyzji, zawierających
zalecenia i 15 wstrzymujących działalność. Zdaniem PLW w Będzinie wydanie decyzji wstrzymujących
ubój doprowadzało do przestrzegania przez podmioty przepisów i w wyniku kontroli sprawdzających
wydawane były decyzje zmieniające.

Pomimo powyższych przykładów skuteczność działań IW niejednokrotnie
budziła zastrzeżenia NIK. Szczególnie w odniesieniu do punktów skupu nie będących w
gestii ubojni oraz targowisk stwierdzano, że zalecenia pokontrolne służb
weterynaryjnych nie były respektowane lub też nieprawidłowości były usuwane
opieszale. Terminy realizacji wydanych zaleceń były przedłużane i nie wszczynano
postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania ich wykonania. Były też
sytuacje, iż pomimo realizacji zaleceń, kolejna kontrola wykazywała nowe uchybienia.
Np.:
-  w  trakcie kontroli MIW w Białej Podlaskiej, w wyniku oględzin przeprowadzonych w 5 punktach skupu

stwierdzono, że pomimo wydawanych przez PLW zaleceń i decyzji, żaden z punktów nie spełniał
określonych przepisami wymogów. Brak skutecznego egzekwowania wydanych przez Inspektorat decyzji
nakazujących usunięcie nieprawidłowości przez podmioty zajmujące się organizowaniem skupu
zwierząt zostało odnotowane również podczas kontroli NIK w 1999 r.

-  w wyniku kontroli przeprowadzonych w PIW w Przemyślu, stwierdzono, że punkt skupu Maćkowice do
2002 r. nie wykonał wszystkich zaleceń pokontrolnych z maja 2000 r., a w punkcie skupu Dubiecko
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dopiero w marcu 2002 r. stwierdzono usunięcie nieprawidłowości odnotowanych w czerwcu 2000 r.
stwierdzając jednocześnie nieprawidłowości polegające na skupowaniu zwierząt nie oznakowanych.

- w PIW w Żyrardowie stwierdzono, że z wydanych w czerwcu 2000 r 5-ciu zaleceń pokontrolnych w
odniesieniu do targowiska w Witiskach, do września 2002 r. zrealizowano 1-o, a w odniesieniu do
targowiska w Mszczonowie, z 6-ciu zaleceń wykonano 4;

W wyniku kontroli ujawniono, że pomimo występowania nieprawidłowości, nie
były wydawane zalecenia w celu ich usunięcia.  Np.: Przeprowadzone w toku niniejszej
kontroli oględziny punktu skupu w Starym Zamościu wykazały m.in., że jego teren nie jest całkowicie
ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem zwierząt z zewnątrz, czego wymagają przepisy rozporządzenia
MRiGŻ. Kontrole tego punktu skupu, przeprowadzane w 2001 i 2002 r. przez PIW w Zamościu, nie
wykazywały ww. nieprawidłowości pomimo iż jak wyjaśniono częściowy brak ogrodzenia spowodowany
był m.in. postępującą dewastacją.

Stwierdzono przypadki opieszałej kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych. W
PIW w Zamościu rekontrola przeprowadzona została po ok. 5 miesiącach od terminu wyznaczonego na
usunięcie nieprawidłowości, w PIW w Kielcach w pojedynczych przypadkach brak było dokumentów
świadczących o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z wprowadzonymi od 13.02.2002 r. zmianami ustawy weterynaryjnej,
obowiązek zgłoszenia działalności spoczywa także na podmiotach zajmujących się
utrzymywaniem zwierząt dzikich. Kontrola przeprowadzona w PIW w Piszu wykazała,
że rejestr PIW nie zawierał podmiotu pn. �Park  Dzikich Zwierząt� w Kadzidłowie.
Przeprowadzona tam przez PLW kontrola wykazała, że nie był określony stan prawny
�Parku�. Właściciel nie przedstawił bieżącej ewidencji przetrzymywanych zwierząt
oraz świadectw pochodzenia a także zezwoleń na przetrzymywanie poszczególnych
gatunków zwierząt. Stwierdzono, że przetrzymywano na krótkiej uwięzi orła stepowego
i dwie sowy śnieżne wg oświadczenia � układane do lotów wolnych. W sporządzonym
protokóle kontroli PLW zalecił przedstawić bieżącą rejestrację przetrzymywanych
zwierząt wraz z udokumentowaniem pochodzenia i zezwoleniem ministra właściwego
do spraw środowiska oraz w trybie natychmiastowym zaprzestać układania ptaków do
lotów wolnych (uwolnić i przenieść do odpowiednich wolier).

W związku z tym, że podmioty prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich w
myśl z art. 5 ust.2 ustawy weterynaryjnej nie były w okresie objętym kontrolą
zobligowane do zgłoszenia działalności powiatowemu lekarzowi weterynarii, PIW nie
posiadały informacji o ilości gospodarstw utrzymujących zwierzęta występujących na
ich terenie. Inspekcja Weterynaryjna nie prowadziła systematycznego nadzoru nad
warunkami ich chowu i hodowli.

Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy weterynaryjnej oraz art. 40 ust. 5 pkt 4
ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia73 organy Inspekcji
Weterynaryjnej sprawują nadzór m.in. nad warunkami sanitarnymi pozyskania i
produkcji mleka. Wyniki kontroli GIW wykazały, że 2000 r. w Inspekcja
Weterynaryjna skontrolowała 41.699 miejsc pozyskiwania mleka, w tym zły stan
sanitarny stwierdziła w blisko 8%. W 2001 r. skontrolowała 32.018 gospodarstwa i zły
stan sanitarny stwierdziła w 9,5% z nich. Ze względu na brak obowiązku prowadzenia
przez PIW rejestru podmiotów prowadzących hodowlę nie można stwierdzić jaki

                                                
73  Dz. U. z 2001 r. nr 63 poz. 634
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procent ogółu gospodarstw utrzymujących bydło mleczne, w skali kraju został
skontrolowany. Ponadto jak wykazała kontrola w GIW, dane ujęte w sprawozdaniu  z
2001 r. nie były rzetelne. Z podsumowania sprawozdań z poszczególnych WIW
wynikało bowiem, że skontrolowano o 614 miejsc pozyskania mleka więcej niż zostało
ujęte w sprawozdaniu sporządzonym przez GIW.

Ustalenia kontroli wykazały, że 8 spośród 11 PIW przeprowadziło w badanym
okresie 1.850 kontroli gospodarstw utrzymujących bydło mleczne. Kontrolami
obejmowano tylko niektóre z gospodarstw, zwykle te które utrzymywały większą ilość
zwierząt oraz te, z których mleko przeznaczone było na eksport. W 2002 r. ograniczano
się do kontroli gospodarstw, które podjęły program dostosowawczy do wymogów UE.
Np.:

- MIW w Rzeszowie w latach 2000 � I półrocze 2002 r. na 3165 gospodarstw dostarczających mleko do
mleczarni, przeprowadził  674 kontrole. Kontrolami objęto gospodarstwa posiadające powyżej 4 krów
lub dostarczające mleko w klasie extra,

- PIW w Będzinie, na którego terenie było w 2000 r. 526 gospodarstw dostarczających mleko do
mleczarni i 324 na koniec czerwca 2002 r., przeprowadził 172 kontrole w 2000 r., 6 kontroli w 2001 r.
i 34 w I połowie 2002 r.

- PIW w Żyrardowie przeprowadził w 2000 r. 141 kontroli w miejscach pozyskania mleka, w 2001 r.-
21 i w I półroczu 2002 r. � 2.

W ramach nadzoru nad pozyskiwaniem mleka sprawdzane były warunki lokalizacyjne,
techniczne, sanitarne, technologiczne oraz stan zdrowia zwierząt. Oceniany był zarówno
ogólny stan higieny w gospodarstwie (w tym m.in.: dostęp do bieżącej wody, jakość
podwórka, dróg dojazdowych, utrzymanie czystości i porządku) oraz stan utrzymania
obory i zwierząt (stan czystości i system usuwania obornika, ocena mikroklimatu, stan
czystości krów i system zadawania karmy). Pomimo, iż powiatowi lekarze weterynarii
wykonując swoje obowiązki zwracali uwagę na warunki utrzymania zwierząt, jednak
nie mając punktu odniesienia wobec braku rozporządzeń wykonawczych do ustawy o
ochronie zwierząt i weterynaryjnej w zakresie szczegółowych warunków utrzymywania
zwierząt gospodarskich, nie mieli podstaw do dokonywania oceny w tym zakresie.
Tymniemniej w przypadku gospodarstw dostarczających mleko na eksport, które
uzyskiwały certyfikat, w sporządzanym protokóle SPIWET-16 poświadczano, że
zapewnione zostały zasady dotyczące dobrostanu zwierząt.

Kontrole schronisk dla bezdomnych zwierząt przeprowadzało 8 spośród
kontrolowanych PIW, a w 2 przypadkach (Wałbrzych i Zamość) podlegało ono
nadzorowi WIW. W 1 przypadku (PIW w Lubaniu) nie objęto nadzorem
funkcjonującego schroniska, które nie zgłosiło prowadzenia działalności. Spośród 13
schronisk objętych kontrolą, wszystkie były kontrolowane przez służby weterynaryjne
przynajmniej 1 raz w roku. Należy stwierdzić, że w porównaniu do 1999 r., nadzór
sprawowany przez służby weterynaryjne nad schroniskami uległ znacznemu
zintensyfikowaniu. W okresie 1998 r. i przez III kw. 1999 r. 6 spośród 10 PIW  nie
przeprowadzało kontroli w schroniskach dla zwierząt. Z kolei spośród 19 schronisk 5
nie było w tym okresie kontrolowanych przez służby weterynaryjne.
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W wyniku kontroli stwierdzono, że mała była skuteczność nadzoru IW.
Schroniska często nie realizowały zaleceń i nakazów, dotyczących usunięcia
nieprawidłowości. W żadnym przypadku nie wszczynano egzekucji administracyjnej
pomimo nie wykonania decyzji. Stwierdzane naruszenia warunków weterynaryjnych
nie zawsze nawet skutkowały wydawaniem przez PLW decyzji administracyjnych,
określonych art. 6 ust.1 ustawy weterynaryjnej. Np.:
- PIW w Piszu w latach 2000-I półrocze 2002 r. przeprowadził 6 kontroli w schronisku dla bezdomnych

zwierząt w Kotle Dużym, stwierdzając szereg nieprawidłowości i naruszeń przepisów dotyczących
warunków weterynaryjnych oraz zapewnionej zwierzętom opieki m.in: zbyt małe racje pokarmu, brud,
zarobaczenie zwierząt, niepełne ogrodzenie, brak pomieszczeń na kwarantannę, brak pomieszczeń do
zabiegów weterynaryjnych, brak pieca do spalania zwłok lub chłodni do ich przechowywania,
nieprawidłową lokalizację. Schronisko realizowało  zalecenia wyłącznie o charakterze organizacyjnym.
PLW nie wydał decyzji nakazującej dostosowanie infrastruktury schroniska do obowiązujących
przepisów, gdyż jak wyjaśnił lokalizacja schroniska jest niewłaściwa i konieczna jest jej zmiana.

- PIW w Przemyślu w wyniku przeprowadzanych kontroli stwierdzał liczne uchybienia jak: niewłaściwe
warunki bytowania (nadmierna ciasnota), brak oznakowania zwierząt i ich ewidencji, brak książki
kontroli weterynaryjnej, , brak pomieszczeń na kwarantannę, brak pomieszczeń dla zwierząt chorych
lub podejrzanych o chorobę, brak pomieszczeń do zabiegów weterynaryjnych, brak pieca do spalania
zwłok lub chłodni do ich przechowywania, brak części ogrodzenia i utwardzenia dróg wewnętrznych,
brak okresowych dezynfekcji. Wydawane zalecenia wykonane były jedynie w zakresie poprawy
warunków higienicznych i utworzenia pomieszczeń do przechowywania karmy i środków
dezynfekcyjnych oraz tymczasowego wyodrębnienia pomieszczenia dla zwierząt chorych. W okresie
objętym kontrolą PLW nie wydał decyzji administracyjnej w trybie art.6 ust.1 ustawy weterynaryjnej
nakazującej  usunięcie nieprawidłowości.

- PLW w Będzinie przeprowadził 11 kontroli Schroniska w Sosnowcu. Wydał 2 decyzje. W wyniku
interwencji PLW, Urząd Miejski w Sosnowcu zerwał  umowy na odbiór bezpańskich zwierząt z terenu 6
miast Śląska i Zagłębia, ze względu na przepełnienie schroniska. Schronisko nie zastosowało się jednak
do wszystkich zaleceń, nawet w zakresie doprowadzenia do prawidłowego ewidencjonowania zwierząt i
zabiegów weterynaryjnych.

Kontrola NIK wykazała przypadki nierzetelnego nadzoru służb weterynaryjnych
nad schroniskami Np.:
- PIW w Lubaniu, w okresie od stycznia 2001 r. do końca czerwca 2002 r. dopuścił do funkcjonowania

bez jakiejkolwiek kontroli weterynaryjnej schroniska dla bezdomnych zwierząt w Uniegoszczy, które nie
spełniało warunków technicznych, sanitarnych i organizacyjnych. Właściciel nie dopełnił obowiązku
poinformowania o rozpoczęciu działalności. Pomimo, ze o jego funkcjonowaniu Inspektorat został
poinformowany w lipcu 2001 r. przez Jeleniogórski Odział TOZ,  nie podjął działań;

- Protokóły kontroli przeprowadzanych w schronisku dla bezdomnych zwierząt  przez PIW w Kielcach,
zawierały sprzeczne ze sobą dane, dotyczące zakresu wykonywanych w schronisku szczepień przeciwko
wściekliźnie.

Wśród innych miejsc gromadzenia zwierząt, pozostających pod stałym
nadzorem służb weterynaryjnych są miejsca kwarantanny. W kontrolowanych PIW
wydano w badanym okresie 186 decyzji o ustaleniu miejsca kwarantanny. Najwięcej w
Zamościu � 72, Rzeszowie i Będzinie po 30,  Białej Podlaskiej � 26, Przemyślu � 11
decyzji. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie nadzoru
sprawowanego przez służby weterynaryjne nad miejscami kwarantanny.

W badanym okresie wszystkie kontrolowane PIW, do wykonywania niektórych
czynności, wyznaczały na czas określony lekarzy weterynarii nie będących
pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, na podstawie art. 44 ust. 1, pkt.1 ustawy
weterynaryjnej, zawierając z nimi stosowne umowy.  W jednym przypadku (PIW w
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Piszu), stwierdzono, że osoba wykonująca w imieniu PLW, czynności urzędowe  wobec
3 ferm drobiu, jednocześnie pełniła funkcję opiekuna tych ferm, pobierając
wynagrodzenie od właścicieli. Działania takie były niezgodne z art. 41a. ust.3 ustawy
weterynaryjnej, który stanowi, że organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby, o
których mowa w art. 44, nie mogą pracować na rzecz gospodarstw lub zakładów, wobec
których wykonują czynności urzędowe.

W przypadku PIW w Piszu stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie
naliczania i pobierania opłat za badania i inne czynności wykonywane przez
pracowników IW oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii, polegające na:
- Nienależnym pobraniu przez wyznaczonego lekarza weterynarii Pana Andrzeja M. kwoty 5 105 zł z

tytułu badania drobiu i wystawienia świadectw zdrowia, od której 199,40 zł, tj. 4% zostało
przekazane na środek specjalny Inspektoratu. Świadectwa te oraz karty wsadu, w których zapisywano
wyniki badań weterynaryjnych, podpisywane były każdorazowo przez urzędowego lekarza
weterynarii Pana Józefa B. W tej sytuacji ww. kwota winna być odprowadzona na dochody Starostwa
Powiatowego w Piszu.

- Niewłaściwym stosowaniu w latach 2001-2002 zawyżonych stawek opłat za badania drobiu wraz z
wystawieniem świadectw zdrowia, co w przypadku Fermy Drobiu w Wągliku skutkowało naliczeniem
i pobraniem łącznie 6 295 zł, zamiast 4 691 zł.

- Nieprawidłowym sposobie naliczania w latach 2000-2002 opłat za badanie drobiu i wystawianie
świadectw zdrowia dla Fermy Indyków w Borkach. Stwierdzono bowiem, że zamiast wystawiać
rachunki do każdego wydanego świadectwa zdrowia, dotyczącego określonej liczby przebadanego
drobiu, sporządzano jeden rachunek dla kilku świadectw. W efekcie spowodowało to zaniżenie
należności Inspektoratu o kwotę 1 543 zł.

E.2.Nadzór nad warunkami transportu zwierząt

W wyniku kontroli ustalono, że w badanym okresie Główny Lekarz Weterynarii
wydawał wytyczne i zalecenia odnośnie przeprowadzania przez powiatowych i
granicznych lekarzy weterynarii kontroli, dotyczących transportu zwierząt. W piśmie Nr
GIWie-07kr- 160/00 z dnia 13 lipca 2000 r., skierowanym do wojewódzkich lekarzy
weterynarii oraz za ich pośrednictwem do powiatowych lekarzy weterynarii, w związku
z zarzutami ze strony Komisji Europejskiej, że polskie służby weterynaryjne
niewłaściwie wypełniają dokumenty, dotyczące transportu zwierząt a zwłaszcza planu
trasy, przesłał instrukcję dotyczącą wypełniania planu trasy, z załączonym unijnym
planem trasy przetłumaczonym na język polski oraz przykładem źle wypełnionego
dokumentu. W powyższej instrukcji podano m.in.:
�1 .Transport zwierząt odbywający się na długich trasach musi być zaopatrzony w dokumenty:

1. Świadectwo zdrowia (gdy zwierzęta opuszczają teren województwa)
2. Świadectw eksportowe
3. Plan trasy ( gdy podróż będzie trwała dłużej niż 8 h)

2. Obowiązek wypełnienia planu trasy jest zapisany w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn.30 czerwca 1998 w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt w § 5
ust 1 pkt. 2 zaś dane informacje, które muszą być w nim podane zawarte są w § 5 ust 2.
Plan trasy powinien być wypełniony w całości przez przewoźnika i przedłożony do zaopiniowania
powiatowemu lekarzowi weterynarii - Rozporządzenie MRiGŻ z 19 kwietnia 1999 w sprawie
szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt,
niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie § 4 ust 1 i 2.

3. Lekarz, który opiniuje plan trasy, musi zwrócić szczególną uwagę czy dokument zawiera wszystkie
niezbędne informacje oraz czy postoje są zaplanowane zgodnie z wymaganiami zapisanymi we
wspomnianym Rozporządzeniu MTiGM. Tylko dokument wypełniony w całości może być podpisany
przez powiatowego lekarza weterynarii. Jeżeli transport zwierząt przybywa do naszego kraju, należy
pamiętać o odesłaniu planu podróży do miejsca wystawienia. Jest to dokument niezwykle ważny z
punktu widzenia przestrzegania praw zwierząt przez przewoźnika. Podczas kontroli granicznej źle
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wypełniony plan podróży powinien być powodem do nie odprawienia transportu. Nie dopuszczalne
jest wypełnianie go na granicy przez przewoźnika lub granicznych lekarzy weterynarii�.

W piśmie GIWie-070/27/00 z dnia 14 września 2000 r. GLW polecił
wojewódzkim lekarzom weterynarii �poinstruowanie wszystkich podlegających im powiatowych i
granicznych lekarzy weterynarii o konieczności przestrzegania praw zwierząt, wynikających z ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt i wydanych do niej rozporządzeń, zwłaszcza zaś sumiennego
nadzoru w miejscu załadunku zwierząt, tak aby nie miało miejsca ładowanie zbyt dużej ilości zwierząt
oraz używanie niewłaściwych samochodów, a także na granicach, tak aby zwierzęta w złym stanie lub
zbyt ciasno załadowywane były wycofywane z transportów. Ponadto należy nawiązać współpracę z
Wojewódzką Komendą Policji przy kontroli samochodów przewożących zwierzęta co umożliwi
bezpośrednie działanie w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa podczas transportu.�

W kolejnych pismach Nr GIWie-070/45/00 z dnia 5 października 2000 r. oraz
GIWie-070/56/00  z dnia 19 października i 9 listopada 2000 r. GLW informował o
zaostrzonych kontrolach transportu na granicy słoweńskiej i polecił powiatowym i
granicznym lekarzom weterynarii wykluczenie wszelkich �nieprawidłowości w
transporcie i załączonych dokumentach tak aby nie stało się to powodem do odesłania
transportu do Polski.�

Ponadto informował, że �Inspekcja Weterynaryjna jest powołana przez ustawę o ochronie
zwierząt jako jedna z instytucji mających nadzorować przestrzeganie praw zwierząt. Takie kontrole
możemy wykonywać podczas innych czynności służbowych przewidywanych przez ustawę z dnia 24
kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o
Inspekcji Weterynaryjnej.� I dalej �...ponieważ konieczne jest przestrzeganie polskich przepisów
dotyczących ochrony zwierząt informuję, że niezbędne jest bardzo rygorystyczne przeprowadzanie
kontroli warunków w jakich przebywają zwierzęta a zwłaszcza transportów zwierząt. Powiatowi Lekarze
Weterynarii powinni przede wszystkim brać odpowiedzialność za podpisywane plany trasy. Formularze
takie powinny być podpisane przez lekarza tylko jeśli jest on wypełniony całkowicie wg wymagań
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt. Bardzo ważne jest podanie wszystkich
przewidzianych miejsc postoju. (...) Do obowiązków Powiatowego Lekarza Weterynarii należy także
nadzór nad załadunkiem. Należy przestrzegać norm załadunku oraz wymagań dla środków transportu
podanych w ww. rozporządzeniu. Przestrzeganie tych wymagań dotyczy nie tylko transportów
międzynarodowych lecz również krajowych. Ostatnio coraz częściej docierają do nas informacje, że
zwierzęta wewnątrz kraju wożone są w niewłaściwych warunkach oraz bez wymaganych dokumentów
weterynaryjnych. Graniczni Lekarze Weterynarii odprawiając transport muszą sprawdzić dokumenty jak
i skontrolować transport pod kątem przestrzegania praw zwierząt. Przede wszystkim plan trasy powinien
być wypełniony całkowicie i lekarz graniczny sprawdza tylko czy przewidywane miejsca postoju zgadzają
się z faktycznymi i czy przestrzegane są normy czasowe. Na planie trasy powinny być zanotowane też
wszelkie uwagi czy zauważone nieprawidłowości. Granicznej odprawy weterynaryjnej nie mogą przejść
transporty przeładowane lub takie, w których zwierzęta są w wyraźnie słabszej kondycji (...) Zwierzęta
takie muszą zostać odładowane i pozostawione do dyspozycji przewoźnika...�.

Kontrola przeprowadzona w 11 PIW wykazała, że nadzór nad warunkami
transportu zwierząt, poza kontrolą podmiotów prowadzących działalność w zakresie
przewozu zwierząt, wykonywany był w punktach skupu, ubojniach, na targowiskach lub w
miejscach załadunku zwierząt. Kontrole środków transportu dotyczyły: stanu technicznego
zapewniającego bezpieczny i humanitarny przewóz zwierząt, zabezpieczenia zwierząt
przed wpływami atmosferycznymi, dostosowania do przewozu poszczególnych gatunków
zwierząt, zachowania norm załadowczych z uwzględnieniem podziału gatunkowego,
posiadania dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych dezynfekcji, kompletności
dokumentacji dla przewożonych zwierząt, znakowania zwierząt. Tylko w 1 przypadku
(PIW w Żyrardowie), na 11 kontrolowanych PIW, stwierdzono, że w protokółach kontroli
nie odnoszono się do szczegółowych wymagań, dotyczących ochrony zwierząt podczas
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transportu a wpisywano jedynie, że pojazd spełnia wymagane warunki. W protokółach
sporządzanych przez pozostałe, kontrolowane Inspektoraty Weterynarii odnoszono się do
wymagań stawianych środkom transportu i do przepisów o ochronie zwierząt.

Nie stwierdzono przypadków wydania w badanym okresie przez PLW decyzji
nakazującej zaprzestania działalności w zakresie transportu zwierząt.

Niektóre PIW podejmowały działania w celu zapewnienia skuteczniejszego
nadzoru nad podmiotami zajmującymi się transportem zwierząt. Np.:
- PIW w Żyrardowie zorganizował w grudniu 2000 r. spotkanie z osobami zajmującymi się przewozem

skupem i sprzedażą zwierząt, na którym między innymi informowano o wymaganiach jakie powinny
spełniać środki transportu. W okresie objętym kontrolą przewoźnicy zgłaszali się z dokumentami
(książki wozu, wpis przeprowadzonej dezynfekcji) do siedziby PIW celem sporządzenia protokółu
kontroli;

- PIW w Wałbrzychu dla ogółu podmiotów (4) prowadzących działalność w zakresie skupu zwierząt i ich
uboju oraz 1 podmiotu prowadzącego przewóz koni wydał decyzje administracyjne potwierdzające
spełnianie przez środki transportu wymaganych warunków weterynaryjnych

Objęte badaniami graniczne inspektoraty weterynarii w analizowanym okresie
dokonały 231.442 kontroli weterynaryjnych, od 112.383 w Świecku do 1.172 w
Jędrzychowicach. Kontrole transportów żywych zwierząt (nie uwzględniając
bezkręgowców) w stosunku do ogółu odpraw weterynaryjnych, stanowiły od 2,7% w
Cieszynie i Medyce do 86,9% w Zebrzydowicach. Najwięcej odpraw transportów
żywych zwierząt przeprowadził Gr.IW w Zebrzydowicach -12.676 i w Gr.IW Świecku
� 7.739 a najmniej Gr.IW w Medyce � 175.

Analizując liczebność poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich,
objętych graniczną kontrolą weterynaryjną, stwierdzono, że w badanym okresie
odprawiono: 1.115.698 szt. bydła (w tym 675.806 cieląt), 146.989 szt. koni (w tym
135.437 koni rzeźnych), 334.185 szt. owiec, 11.350 szt. trzody i 2.997 kóz. W
odniesieniu do większości gatunków najwięcej zwierząt odprawił Gr.IW w
Zebrzydowicach. Udział badanych Gr.IW w odprawach poszczególnych gatunków
ilustruje Rys. 4.

Rysunek 4. Udział kontrolowanych Granicznych Inspektoratów Weterynarii w
odprawach poszczególnych gatunków zwierząt.  
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Największy udział w odprawach żywych zwierząt gospodarskich miał Gr.IW w
Zebrzydowicach, posiadający dogodne warunki dla dokonywania kontroli. Znaczne
ilości zwierząt odprawiane były  także w Świecku i Jędrzychowicach.

Zgodnie ze zmianami z dnia 25 lipca 2001 r., art.14 ust. 4 ustawy weterynaryjnej
stanowi, iż w przypadku przywozu i przewozu graniczna kontrola weterynaryjna
obejmuje: sprawdzenie czy nie zostały naruszone przepisy ustawy, kontrolę
dokumentów, kontrolę tożsamości, kontrolę fizyczną i sprawdzenie czy nie zostały
naruszone przepisy o ochronie zwierząt podczas transportu.

W okresie objętym kontrolą brak było określonej procedury i sposobu
dokumentowania przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej w tym
sprawdzenia czy nie zostały naruszone przepisy dotyczące ochrony zwierząt.

W 1999 r. w związku z wynikami przeprowadzonej kontroli, NIK wnioskowała
do GLW m.in. o doprowadzenie do wydania i wdrożenia instrukcji dla granicznych
lekarzy weterynarii obejmującej sprawy ochrony zwierząt. W toku obecnie
przeprowadzonej kontroli GLW poinformował, że �Instrukcja dla granicznego lekarza
weterynarii, regulująca m.in. wspomniane (...) kwestie, była przygotowywana w ramach
projektu PHARE 99. Przygotowany projekt został przekazany do biura TAIEX przy
Komisji Europejskiej. Obecnie prace nad podręcznikiem dla granicznego lekarza
weterynarii są kontynuowane w ramach projektu PHARE 2000. Należy jednak
zauważyć, że wdrożenie tej instrukcji ciągle napotyka na duże trudności związane z
procesem dostosowania polskiego prawa z zakresu weterynarii do prawa
wspólnotowego�.

Art. 11 ust. 9 pkt.1 znowelizowanej ustawy weterynaryjnej zobowiązał Ministra
RiRW do wydania rozporządzenia w sprawie określenia procedury dotyczącej
weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, mięsa, środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego, materiału biologicznego, niejadalnych produktów zwierzęcych, środków
żywienia zwierząt, trofeów łowieckich, nawozu naturalnego od zwierząt
jednokopytnych i drobiu oraz dalszego postępowania z tymi towarami.
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Zgodnie z informacją Ministra RiRW, wg stanu z października 2002 r., projekt
rozporządzenia jw. oraz rozporządzenia w sprawie określenia częstotliwości i sposobu
przeprowadzania kontroli fizycznej w ramach weterynaryjnej kontroli granicznej
towarów, na podstawie art. 14 ust.14  pkt 6, były po uzgodnieniach zewnętrznych.

W wyniku kontroli NIK przeprowadzonej w granicznych inspektoratach
weterynarii, stwierdzono że brak było dokumentów odzwierciedlających sposób i
zakres przeprowadzanych kontroli, w tym dotyczących sprawdzenia przestrzegania
przepisów o ochronie zwierząt i warunkach transportu. Z przebiegu granicznych
kontroli weterynaryjnych nie było wymagane sporządzanie protokółów.
Potwierdzeniem dokonania granicznej kontroli weterynaryjnej było postawienie w
świadectwie zdrowia odpowiedniej pieczęci i dokonanie wpisu przez granicznego
lekarza weterynarii o jej przeprowadzeniu.

Tylko w 1 przypadku stwierdzono, że kierownik Gr.IW w Jedrzychowicach, w
związku z wprowadzeniem znowelizowanego brzmienia art. 14 ustawy weterynaryjnej,
wprowadził z własnej inicjatywy, w celu ewidencjonowania i udokumentowania
zakresu kontroli przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt od dnia 1.01.2002 r.
druk-protokół, w którym wpisywano m.in.: nr książki, datę, nr środka transportu,
przewoźnika, ilość zwierząt, oznakowanie zwierząt, wymaganą powierzchnię,
powierzchnię stwierdzoną, wentylacją, temperaturę, oświetlenie, ściółkę, karmę, wodę,
plan trasy. Protokół zawierał także tabelę, dla wpisania danych dotyczących
sprawdzenia zgodności oznakowania zwierząt ze specyfikacją załączoną do
międzynarodowego świadectwa zdrowia.

W pozostałych Gr.IW, w składanych w toku kontroli wyjaśnieniach stwierdzano,
że poprzez opieczętowanie świadectwa zdrowia pieczęcią, zamieszczenie adnotacji o
dokonaniu kontroli i dokonanie wpisu w komputerowej księdze odpraw należy
rozumieć jako kompleksową ocenę spełnienia wszystkich wymienionych elementów
kontroli oraz warunków nieodzownych, przy czym przy transporcie zwierząt następuje
zawsze sprawdzenie czy transport nie narusza ich dobrostanu. Wg składanych przez
granicznych lekarzy weterynarii wyjaśnień, każda graniczna kontrola weterynaryjna
transportu zwierząt obejmowała sprawdzenie stanu zdrowia zwierząt i zaopatrzenie ich
w wymagane dokumenty, stanu środka transportu w zakresie przystosowania do
bezpiecznego przewozu zwierząt, w tym zaopatrzenie w wodę i ściółkę, przestrzeganie
norm załadowczych, analizę planów trasy i czasu transportu.

Ze względu na brak dokumentacji ww. czynności, w 7 spośród 8 kontrolowanych
GrIW, nie było możliwe zbadanie rzetelności podejmowanych działań, oraz ustalenie
zakresu i skali nieprawidłowości stwierdzanych przez Gr.LW. Analiza 87 odpraw
zwierząt przeprowadzonych przez Gr.IW w Jędzychowicach w okresie luty-kwiecień
2002 r., gdzie sporządzana była dokumentacja kontroli w zakresie ochrony zwierząt
wykazała, że w stosunku do blisko 61% transportów brak było uwag. W pozostałych
transportach stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku wody w ok. 29%
transportów, w związku z czym wydano polecenie jej uzupełnienia,  w 6 przypadkach
(ok.7% transportów) stwierdzono przekroczenie norm załadunku, jednak tylko w 1
przypadku przewoźnik podstawił drugi samochód, w pozostałych lekarz niemiecki
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przyjął transport bez zastrzeżeń jako zgodny z normą unijną,  w 4 przypadkach w tym 2
z ww. (ok.5%) transportów wystąpiły nieprawidłowości w sporządzonym planie trasy,
polecono ich korektę i wyznaczono miejsca odpoczynku. W 1 przypadku stan zdrowia
jagniąt nie pozwolił na ich dalszy transport i został on skierowany do miejsca wysyłki.
O nieprawidłowościach ustalonych w trakcie kontroli dotyczących przestrzegania
przepisów o ochronie zwierząt, Gr.LW w Jędrzychowicach powiadamiał
zainteresowane strony, tj. importerów, eksporterów i przewoźników, powiatowych
lekarzy weterynarii oraz Dolnośląskiego Lekarza Weterynarii i Głównego Lekarza
Weterynarii. Np.:

- w dniu 21.02.2002 r. Gr.L.W. w Jędrzychowicach w piśmie Gr.IW/o zw.02/02 zawiadomił
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nakle n/Notecią cyt. �o naruszeniu norm załadunkowych w stopniu,
który można nawet określić jako znęcanie się nad zwierzętami (art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o ochronie zwierząt). W dniu 07.02.2002 r w trakcie przeprowadzania granicznej kontroli
weterynaryjnej, stwierdzono znaczne przekroczenie norm załadunkowych przy przewożeniu owiec
rzeźnych z Kaźmierzewa, powiat Nakło n/Notecią do miejscowości Viernheim w Niemczech. Przewoźnik
doprowadził do wysyłki zwierząt naruszając przepisy o dopuszczalnej powierzchni ładownej dla zwierząt
określonego gatunku i kategorii  ... niedobór powierzchni wynosił 47,5 m2, co stanowiło 51% wymaganej
minimalnej powierzchni. Załadowano 95 owiec ponad normę. ... Fakt nieprzestrzegania przepisów
zaaprobowany został przez urzędowego lekarza weterynarii z miejsca wysyłki, poprzez podpisanie
międzynarodowego świadectwa transportowego, wydanie świadectwa zdrowia dla zwierząt i
zaaprobowanie planu transportu....W opisanym przypadku przewoźnik niemiecki podstawił drugi
samochód i część zwierząt została przeładowana pod nadzorem granicznego lekarza weterynarii�. Gr.
L.W. wniósł ponadto cyt. �o wzmożenie urzędowego nadzoru weterynaryjnego w zakresie przestrzegania
przepisów o ochronie zwierząt w transporcie, przez wysyłających i transportujących zwierzęta�.
Poinformowano również, że cyt. �w przypadku braku możliwości doraźnego zadziałania dla dobra
zwierząt, transporty będą zawracane z granicznego punktu kontroli do miejsca załadunku�. Pismo
pozostało bez odpowiedzi;

- w dniu 04.03.2002 r. Gr.L.W. w Jędrzychowicach w piśmie Gr. IW/o zw.-03/02 skierowanym do
Głównego Lekarza Weterynarii poinformował, że cyt. �w dniach od 07.02.2002 r. do 01.03.2002 r.
przeprowadzono graniczną kontrolę weterynaryjną 5 transportów owiec wysyłanych z Polski do Unii
Europejskiej. Tylko 2 transporty zostały wysłane z zachowaniem norm załadunkowych przy przewożeniu
owiec rzeźnych. Jeden z transportów, po wspólnych ustaleniach z niemieckim granicznym lekarzem, po
skorygowaniu planu trasy i skierowaniu do miejsca odpoczynku, został wprowadzony na terytorium
Wspólnoty. Drugi z transportów został podzielony i przeładowano w punkcie kontroli granicznej część
zwierząt do podstawionego przez przewoźnika drugiego samochodu. Trzeci z transportów został
zwrócony w dniu 01.03.2002 r. do miejsca wysyłki. W tym przypadku oprócz przekroczenia norm
minimalnej powierzchni ładownej, stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie zwierząt w miejscu ich
utrzymania, gdyż nie prowadzono korekcji raciczek, co spowodowało znaczny ich przerost i uznanie przez
unijnego lekarza weterynarii, że zwierzęta nie mogą być uznane za zdrowe i nadające się do dalszego
transportu i produkcji. Przesyłka została odrzucona�.
Ponadto Gr.L.W. poinformował, że cyt. �Gr.L.W. nie ma możliwości zapewnienia schronienia zwierzętom
na terenie Polski w okolicy przejścia granicznego. Dlatego w przypadku odrzucenia przesyłki zwierząt,
jednym rozwiązaniem jest odesłanie jej do miejsca załadunku�. Pismo pozostało bez odpowiedzi.

W wyniku kontroli nie stwierdzono w żadnym z pozostałych 7 Gr.IW
podejmowania podobnych działań.

Na podstawie art. 14 ust.11 i 12 ustawy weterynaryjnej, w przypadku jeżeli towar
nie spełnia warunków określonych art.11 i 12 ustawy lub zostały naruszone przepisy
art. 10a, graniczny lekarz weterynarii wydaje decyzję w sprawie zakazu przywozu lub
przewozu towarów  albo nakazu uboju sanitarnego zwierząt. Może również m.in.
nakazać przeprowadzenie uboju z konieczności zwierząt, które ze względu na stan
zdrowia nie nadają się do dalszego transportu, a w szczególności zwierząt, które
doznały urazów lub zranień.
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W wyniku kontroli stwierdzono, że objęte badaniami Gr.IW w całym
analizowanym okresie wydały łącznie 89 decyzji zakazujące wwozu lub przewozu
zwierząt. W odniesieniu do ilości dokonanych odpraw transportów zwierząt dotyczyło
to ok. 0,4% przesyłek. I tak:

- Gr.IW w Cieszynie wydał 8 decyzji kwestionując tym samym ok. 1,6% transportów;
- Gr.IW w Dorohusku wydał 6 decyzji;
- Gr.IW w Jędrzychowicach wydał 8 decyzji tj. w przypadku 1,8% transportów
- Gr.IW w Kukurykach wydał 22 decyzje tj. w  2,4% transportów;
- Gr.IW w Medyce wydał 5 decyzji tj. w przypadku 2,8% transportów;
- Gr.IW w Olszynie wydał 4 decyzje, tj. w przypadku 0,3% transportów;
- Gr.I.W w Świecku wydał 36 decyzji tj. w odniesieniu do 0,4% transportów;
- w Gr.IW w Zebrzydowicach, nie odnotowano omawianych decyzji.

Powodem wydania powyższych decyzji był brak wymaganych przepisami
dokumentów, w tym brak właściwych bądź aktualnych świadectw zdrowia - w 72
przypadkach i brak wymaganego zezwolenia GLW - w 17 przypadkach. Analiza treści
wydanych decyzji wykazała, że w 6 przypadkach odnotowano również uchybienia w
przedłożonych planach trasy, a w 5 przypadkach brak zapewnienia dobrostanu zwierząt.

W przypadku uzupełnienia brakującej dokumentacji niektóre z wydanych decyzji
były uchylane np. w Świecku uchylono 19 tj ponad 50% wydanych. W Olszynie
stwierdzono natomiast, że pomimo braku uchylenia wydanych decyzji, 3 z 4
zakwestionowanych transportów przekroczyły granicę w późniejszym terminie.

W wyniku przeprowadzanej kontroli weterynaryjnej, graniczni lekarze
weterynarii wydawali także decyzje o odładowaniu niektórych zwierząt z transportu. W
analizowanym okresie, wydanych zostało 227 takich decyzji w tym: 219 w Gr.IW w
Zebrzydowicach,  7 decyzji w Jędrzychowicach i 1 decyzja w Świecku. W ich wyniku :

- w Zebrzydowicach odładowano ogółem 352 szt. zwierząt (konie, bydło, owce) co stanowiło
0,03% ilości zwierząt wyeksportowanych, z czego 109 szt. z powodu przeładowania, 90 szt.
padłych oraz 153 szt. z powodu osłabienia, choroby lub obrażeń, w tym w 67 przypadkach
wydano decyzję o uboju z konieczności;

- w Jedrzychowicach odładowano 43 szt. zwierząt (cielęta i owce) co stanowiło 0,018%
odprawionych zwierząt gospodarskich, z czego 12 padłych, 30 przeładowano, 1 skierowano do
uboju z konieczności;

- w Świecku nakazano odładowanie  po stronie niemieckiej 2 szt. padłych zwierząt (strusi).
Po wykonaniu decyzji dotyczącej odładowania,  transporty  były odprawiane.

W okresie objętym kontrolą w 6 spośród 8 GrIW nie  odnotowano przypadków
padnięcia zwierząt gospodarskich w transporcie ani konieczności odładowania ich z
innego powodu.

Przypomnieć tu należy, że tylko w Zebrzydowicach zapewnione były warunki dla
czasowego przetrzymania odładowanych zwierząt, pozostawienia ich do dyspozycji
nadawcy lub wyeksportowania kolejnym transportem. W pozostałych brak było takich
możliwości.

W wyniku kontroli ustalono, że WIW w Katowicach w latach 2000 � 2002r.
przeprowadził 4 kontrole w 2 granicznych inspektoratach weterynarii. W ich trakcie
stwierdzono, że na obu przejściach brak jest wag do ważenia pojazdów, a przejście
graniczne w Cieszynie Boguszowicach nie jest przystosowane do odpraw żywych
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zwierząt � brak możliwości odładunku zwierząt i ich przetrzymania. O istniejących
brakach poinformowano Wojewodę Śląskiego. Ponadto stwierdzono, że graniczni
lekarze weterynarii reagowali prawidłowo w przypadku występujących
nieprawidłowości, tzn. przekroczenia czasu transportu zwierząt oraz złych warunków
transportu zwierząt.

Przeprowadzona w toku kontroli NIK, analiza dokumentacji dotyczącej
transportów zwierząt wykazała, że służby weterynaryjne nie zawsze zadania
wykonywały rzetelnie. Stwierdzono, że dokonywano odpraw transportów zwierząt,
które nie posiadały wymaganego przepisami planu trasy lub potwierdzano podpisem i
pieczęcią plany trasy źle wypełnione, nie spełniające wymogów rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych zasad i
warunków transportu zwierząt. Z reguły w planach trasy nie określano przewidywanego
czasu trwania podróży, okresów postoju, nie wskazano celu każdego postoju oraz
podpisu osoby odpowiedzialnej za transport. Obowiązek podania powyższych
informacji określony został w § 5 ust 3 ww. rozporządzenia. Działania takie były także
niezgodne z zaleceniem Głównego Lekarza Weterynarii, zawartym w piśmie z 13 lipca
2000 r. (nr GIWie-07kr-160/00), stanowiącym, że źle wypełniony plan podróży
powinien być powodem do nie odprawienia transportu. Np.:

- W Gr.IW w Kukurykach � stwierdzono odprawienie 4 transportów nie posiadających planów
trasy, a plany trasy w większości poddanych kontroli odpraw zawierały tylko nazwy
miejscowości i godziny przejazdów;

- W Gr.IW w Olszynie,  w wyniku kontroli stwierdzono przypadki dokonania odprawy zwierząt
pomimo, że plany trasy nie zawierały pieczątki i podpisu powiatowego lekarza weterynarii z
miejsca załadunku, wskazania miejsca i celu postoju, czasu podróży,  wskazania osoby
odpowiedzialnej za transport.

Gr.LW w składanych w toku kontroli wyjaśnieniach stwierdzali, że �w przypadku
transportów zwierząt bez planów trasy odpraw dokonywano ze względu na dobrostan
zwierząt, a przewoźnicy byli instruowani w zakresie prawidłowego wypełniania tego
dokumentu�.

Zgodnie z § 4 ust.4 rozporządzenia Ministra RiGŻ w sprawie szczegółowych warunków
weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych
surowców zwierzęcych i ich skupie, plan trasy powinien zaopiniować właściwy dla
miejsca załadunku zwierząt powiatowy lekarz weterynarii. Jak wcześniej wspomniano
nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w ok.9,5% dokumentacji analizowanej w
PIW. Np.:.

- w PIW w Piszu, na 9 wystawionych świadectw eksportowych, w 3 przypadkach brak było planu
trasy a w 5 plan trasy został podpisany pomimo iż nie zawierał wszystkich wymaganych
informacji jak czas trwania podróży, miejsca postoju i danych przewoźnika.

W wyniku kontroli odnotowano również inne nieprawidłowości:

- w Gr.IW w Świecku, wbrew zaleceniom Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
zawartym w piśmie z 2 czerwca 2000 r. w sprawie zgody na wspólną odprawę żywych zwierząt
przy eksporcie do krajów UE przez graniczną służbę weterynaryjną polską i niemiecką,
dokonano odprawy bez wymaganego rozładunku zwierząt;

- w Gr.IW w Jędrzychowicach, w dwu przypadkach zezwolono na wjazd do kraju 2 szt. papug, bez
wymaganej decyzji GLW ustalającej warunki przywozu oraz na podstawie świadectw zdrowia
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wystawionych wyłącznie w języku francuskim, mimo że przepis art. 11 ust.1 pkt.1 ustawy
weterynaryjnej zezwala na przewóz zwierząt zaopatrzonych w świadectwo zdrowia sporządzone
co najmniej w 2 językach, w tym w języku polskim.

Omawiając rzetelność dokonywania granicznej kontroli weterynaryjnej, nie
można pominąć uwarunkowań wynikających ze stanu zatrudnienia. Aby nadzór mógł
być sprawowany rzetelnie konieczna jest właściwa obsada personalna. Wszystkie z
kontrolowanych Gr.IW z wyjątkiem inspektoratu Jędrzychowicach zapewniały
całodobową obsługę weterynaryjną, przez 7 dni w tygodniu. Zatrudniały od 3
(Jędrzychowice) do 14 pracowników (Koroszczyn), w tym od 3 do 9 inspektorów,
wykonujących graniczne kontrole weterynaryjne. Porównując obsadę personalną
inspektoratów z ilością dokonywanych granicznych kontroli weterynaryjnych
stwierdzono, że w analizowanym okresie, 1 pracownik w ciągu miesiąca wykonywał od
ok. 375  (ponad 12 na 1 dzień) kontroli - Świecko do 13 kontroli � Jędrzychowice.

Ilość granicznych kontroli wykonywanych średnio przez 1 inspektora weterynarii
w ciągu doby ilustruje rys. nr 5 sporządzony w oparciu o uzyskane w toku kontroli
dane.

Rysunek 5. Liczba granicznych kontroli weterynaryjnych wykonywanych w
ciągu doby przez 1 pracownika kontrolowanych Gr.IW.
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Przedstawione wyliczenie, choć z pewnością nie jest zbyt precyzyjne jako, że nie
uwzględnia absencji pracowników oraz zmiennej w roku intensywności przewozów
ilustruje jednak intensywność obrotu towarami podlegającymi granicznej kontroli
weterynaryjnej na poszczególnych przejściach granicznych.

Kontrola NIK nie wykazała nieprawidłowości w zakresie aktualności
prowadzonej  ewidencji dokonanych odpraw weterynaryjnych. Stwierdzono jednak, że
w prowadzonej dokumentacji nie stosowano oznaczeń towarów pełnymi kodami PCN,
wprowadzonymi od 1996 r. rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie Polskiej
Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). Zgodnie z art. 40
ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej74 wprowadzone w
drodze rozporządzenia klasyfikacje i nomenklatury stosuje się w statystyce, ewidencji i
dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach
informacyjnych administracji publicznej. Zgodnie z art. 30 ww. ustawy, podmioty
gospodarki narodowej są obowiązane m.in. do stosowania w  prowadzonej ewidencji i
dokumentacji oraz rachunkowości standardów klasyfikacyjnych ustalonych na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Kody PCN zaczęto wprowadzać dopiero w
weterynaryjnych świadectwach przekroczenia granicy tj. w czerwcu 2002 r., jednak nie
uwzględniono ich we wszystkich inspektoratach i świadectwach dotyczących wwozu
zwierząt. Były to w ocenie NIK działania nierzetelne.

Ustalenia kontroli wykazały, że uporządkowania wymaga sposób postępowania
granicznego lekarza weterynarii przy wypełnianiu i akceptowaniu świadectwa
przekroczenia granicy, określonego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania towaru do weterynaryjnej
kontroli granicznej oraz wzoru weterynaryjnych świadectw przekroczenia granicy dla
zwierząt i produktów, wprowadzonego z dniem 31 maja 2002 r. Stwierdzono bowiem,
że graniczne służby weterynaryjne  akceptowały w weterynaryjnych świadectwach
przekroczenia granicy dotyczących przywozu zwierząt w czerwcu 2002 r., oznaczenie
�deklarowanego przeznaczenia celnego� w brzmieniu: �dopuszczenie do obrotu�,
�tranzyt� bez podania miejsca lub pomijały wpis dotyczący przeznaczenia celnego.

- W Gr.IW w Świecku, na 22 skontrolowane świadectwa przekroczenia granicy, dotyczące
przywozu zwierząt w czerwcu 2002r. stwierdzono wpisanie  �deklarowanego przeznaczenia
celnego� w brzmieniu: �dopuszczenie do obrotu� - w  3 przypadkach,  �tranzyt� bez podania
miejsca - w 5 przypadkach,  w 8 przypadkach pominięto wpis dotyczący deklarowanego
przeznaczenia celnego,  a w 1 przypadku błędnie wpisano inną miejscowość niż wskazywała
decyzja PIW o miejscu kwarantanny.

- W Gr. IW w Olszynie w 5 przypadkach na 34 skontrolowane, akceptowano w weterynaryjnych
świadectwach przekroczenia granicy, dotyczących przywozu zwierząt w czerwcu 2002r.,
oznaczenie �deklarowanego przeznaczenia celnego� w brzmieniu �dopuszczenie do obrotu�.

Stosownie do art. 14 ust 7 pkt 2 ustawy weterynaryjnej, w przypadku przywozu
zwierząt deklarowane przeznaczenie celne towaru powinno być zgodne z określonym
w decyzji, wydanej przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii miejscem
kwarantanny lub uboju. Wymóg kwarantanny określa art. 15 ww. ustawy.

                                                
74 Dz. U. nr 88, poz. 439 ze zm.
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Zdaniem NIK wyjaśnienia wymaga sposób postępowania granicznego lekarza
weterynarii przy wypełnianiu poz. 14 weterynaryjnego świadectwa przekroczenia
granicy, gdzie, umieszczono tekst, iż: �Ja niżej podpisany graniczny lekarz weterynarii
w .........., niniejszym zaświadczam: (...) c) że nie zostały naruszone podczas transportu
przepisy o ochronie zwierząt� Potwierdzenie powyższego, w sytuacji gdy podjęte
zostały czynności przeciwdziałające naruszeniu podczas transportu przepisów o
ochronie zwierząt (np. wydanie decyzji o odładowaniu) jest niezgodne z treścią poz.14
stanowiącą, że �nie zostały naruszone podczas transportu przepisy o ochronie zwierząt�
i stwierdzonym stanem faktycznym. Należy dodać, że zgodnie z wyjasnieniami
pracownika Wydziału Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt GIW, do obowiązków
którego należało prowadzenie prac związanych z integracją europejską w zakresie
obrotu zwierzętami, ochrony zdrowia zwierząt i punktów kontroli granicznej �wzór
świadectwa jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 91/496 i Decyzji
Komisji 92/527�.

W wyniku kontroli stwierdzono, że GIW w ramach sprawowanego nadzoru, w
badanym okresie przeprowadził 70 kontroli, w tym 38 kontroli inspektoratów
weterynarii. W analizowanym okresie GIW nie przeprowadził kontroli żadnego z
przejść granicznych pod kątem sprawowania przez granicznych lekarzy weterynarii
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Zgodnie z § 21
Regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Weterynarii wprowadzonego
Zarządzeniem nr 4 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 20 października 1999 r. do
zadań pracowników Inspektoratu należy m.in. przeprowadzanie merytorycznej kontroli
realizacji zadań określonych dla terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej.  Brak
kontroli o których mowa powyżej, pozbawił GIW informacji na temat sposobu i
rzetelności przeprowadzania odpraw przez granicznych lekarzy weterynarii, którzy
zgodnie z zaleceniami Głównego Lekarza Weterynarii przekazanymi przy pismach Nr
GIWie-07kr- 160/00 z dnia 13 lipca 2000, GIWie-070/27/00 z dnia 14 września 2000 r.,
Nr GIWie-070/45/00 z dnia 5 października 2000 r., Nr GIWie-070/56/00 z dnia 19
października i 9 listopada 2000 r. zwracać winni uwagę na przestrzeganie praw zwierząt
w transporcie a w przypadku stwierdzenia naruszenia tych przepisów �są zobowiązani
zatrzymać transport�. Nadmienić należy, że nadzór sprawowany przez polskie służby
weterynaryjne nad warunkami transportu zwierząt i sporządzaną dokumentacją spotkał
się z zarzutami ze strony Komisji Europejskiej, a stosownie do art. 39a ust. 1 pkt 2
ustawy weterynaryjnej, który obowiązuje od 13 lutego 2002 r. do zadań GLW należy
koordynacja i kontrola wykonania zadań przez wojewódzkich, powiatowych i
granicznych lekarzy weterynarii, a na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, który
obowiązuje od 1 stycznia 2002 r. ww. ustawy Inspekcja Weterynaryjna prowadzi
nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.

F.  Realizacja wniosków NIK z 1999 r.

W wyniku kontroli NIK w zakresie ochrony zwierząt, przeprowadzonej w 1999 r.,
sformułowanych zostało 279 wniosków, które przekazano jednostkom kontrolowanym i
nadrzędnym. Z tego zrealizowanych zostało 215 wniosków (tj. 77%), 30 (11%)
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wniosków jest w trakcie realizacji a 34 (12%) nie zostało zrealizowanych. Niezależnie
od wniosków przekazanych w wyniku przeprowadzonych kontroli jednostkowych, w
informacji o wynikach ww. kontroli sformułowano wnioski systemowe. W zakresie
objętym niniejszą kontrolą NIK wnioskowała m.in. o podjęcie działań przez:

•  Prezesa Rady Ministrów

- Rozważenie objęcia przez wyznaczony dział administracji rządowej spraw ochrony
zwierząt oraz nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt w części dot. m.in. art. 10 i
20.

•  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Przygotowanie i wydanie brakujących aktów wykonawczych do ustawy o ochronie
zwierząt

- W porozumieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii rozważenie utworzenia
odpowiedniej liczby właściwie wyposażonych punktów postojowych dla
transportów zwierząt z możliwością ich kontroli.

- Zapewnienie odpowiednich warunków do odprawy zwierząt na punktach
granicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami i wojewodami.

•  Głównego Lekarza Weterynarii

- Zainicjowanie szerokiej współpracy organów inspekcji weterynaryjnej z organami
administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i
organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt w celu pełnej
realizacji przepisów o ochronie zwierząt, zgodnie z art. 3 ustawy.

- Zapewnienie systematycznej kontroli inspekcji weterynaryjnej w ośrodkach
hodowli, punktach skupu, ubojniach oraz transporcie zwierząt.

- Spowodowanie objęcia planową kontrolą zwierząt w placówkach hodujących
zwierzęta laboratoryjne i wykonujących doświadczenia, w cyrkach  i placówkach
zajmujących się sprzedażą zwierząt.

- Rozważenie dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej równolegle lub przed
odprawą celną.

•  Prezydentów miast, burmistrzów i wójtów

- Zaprzestanie wyłapywania bezdomnych zwierząt do czasu podjęcia stosownej
uchwały rady gminy,

- Zapewnienie warunków dla właściwego funkcjonowania istniejących schronisk
dla zwierząt bezdomnych i tworzenia nowych schronisk w zależności od
lokalnych potrzeb, z zagwarantowaniem zwierzętom humanitarnego traktowania
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt.

- Spowodowanie skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem schronisk.

- Rozwój współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.

- Rozważenie stworzenia systemu  gromadzenia danych o liczbie psów i ich
rejestracji ze szczególnym uwzględnieniem psów ras uznanych za agresywne.



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Istotne ustalenia kontroli

106

Wyniki kontroli, przedstawione w niniejszej informacji wskazują, że podjęto
działania w celu realizacji większości wniosków, niektóre z nich pozostają jednak nadal
aktualne.

Znaczny postęp nastąpił w zakresie unormowań prawnych. Nadzór nad realizacją
przepisów w zakresie ochrony zwierząt, zgodnie z wprowadzonymi zmianami zarówno
do ustawy weterynaryjnej jak i ustawy o ochronie zwierząt przypisany został do
kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej. W zakresie spowodowania objęcia planową
kontrolą zwierząt w placówkach hodujących zwierzęta laboratoryjne i wykonujących
doświadczenia, w cyrkach i placówkach zajmujących się sprzedażą zwierząt, dzięki
wprowadzonym zmianom do ustawy o ochronie zwierząt,  Inspekcja Weterynaryjna z
dniem 1 stycznia 2003 r. została ustawowo zobowiązana do sprawowała nadzoru w
zakresie:
- utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń i testów oraz

przeprowadzania tych doświadczeń i testów;

- utrzymywania i wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych,
widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych;

- tresury zwierząt dla celów widowiskowo-rozrywkowych i obronnych;

- utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz hodowlach zwierząt
zarejestrowanych.

Z wyjaśnień GLW wynika, że w planie kontroli organów inspekcji weterynaryjnej, na
rok 2003 zakłada się objęcie ww placówek planową kontrolą oraz określenie
minimalnej ich liczby w poszczególnych województwach.

Ponadto, jak ustalono w trakcie kontroli, np. PIW w Zamościu, w ramach  realizacji
wniosków pokontrolnych NIK z 1999 r., przeprowadzał m.in. kontrole sklepów
zoologicznych, cyrków i wystaw zwierząt.

Odnośnie nadzoru nad miejscami hodowli, wprowadzone zmiany do ustawy
weterynaryjnej, zobowiązują PLW, od 1.01.2003 r. do ujmowania w prowadzonych
rejestrach, podmiotów i gospodarstw w których utrzymywane są zwierzęta
gospodarskie.

W zakresie współpracy organów inspekcji weterynaryjnej z organami
administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i
organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt kontrola wykazała
m.in., że:

- organizowane były szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii (np. szkolenie dla
granicznych lekarzy weterynarii dotyczące ochrony zwierząt w trakcie transportu
zorganizowane we współpracy z organizacją Compassion in World Farming,
szkolenie dla powiatowych lekarzy weterynarii z zakresu ochrony zwierząt
organizowane we współpracy z CWE i OTOZ);

- współdziałano z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt oraz
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w zakresie merytorycznego opiniowania
materiałów wykorzystywanych w prowadzonych przez te organizacje akcjach
informacyjno � promocyjnych np. w akcjach dotyczących sterylizacji zwierząt
domowych, szczepień zwierząt domowych przeciwko chorobom zakaźnym;
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- współdziałano z biurem TAIEX, Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną i
organizacjami społecznymi przy opracowywaniu materiałów informacyjnych o
przedmiotowej tematyce. Np. poprzez WLW podjęto działania w celu
rozpowszechnienia kasety instruktażowej wraz z broszurą pt. �Droga naprzód�, o
prawidłowym organizacji i postępowaniu ze zwierzętami w czasie transportu;

- Zarządzeniem Nr 9 Głównego Lekarza Weterynarii powołany został Zespół
Ekspertów do Spraw Ochrony Zwierząt mający charakter opiniodawczo � doradczy
Głównego Lekarza Weterynarii. Zgodnie z poleceniem Głównego Lekarza
Weterynarii w każdym Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii wyznaczona
została również osoba, w której zakres obowiązków wchodzą zagadnienia dotyczące
ochrony zwierząt;

- nawiązano współpracę z Inspekcją Transportu Drogowego, dotyczącą tworzenia
przewodnika (instrukcji) w zakresie kontroli transportu zwierząt.

Odnośnie zapewnienia systematycznej kontroli inspekcji weterynaryjnej w
ośrodkach hodowli, punktach skupu, ubojniach oraz transporcie zwierząt, Główny
Lekarz Weterynarii w dniu 9 marca 2001r. wystosował pismo do Wojewódzkich
Lekarzy Weterynarii z prośbą o zwiększenie liczby kontroli miejsc gromadzenia
zwierząt. Instruował wojewódzkich i za ich pośrednictwem powiatowych i granicznych
lekarzy weterynarii o konieczności przestrzegania przepisów z zakresu ochrony
zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem warunków ich transportu i konieczności
wzmocnienia nadzoru służb weterynaryjnych nad wypełnianiem dokumentów,
dotyczących transportu zwierząt, a zwłaszcza planu trasy.

W wyniku niniejszej kontroli, przeprowadzonej w PIW stwierdzono, że w porównaniu
do stanu sprzed 3 lat nastąpiła znaczna poprawa w zakresie sprawowanego nadzoru nad
punktami skupu,  targowiskami i środkami transportu. Wszystkie PIW, na których
terenie funkcjonowały podmioty prowadzące działalność w ww. zakresie
przeprowadzały ich kontrole. W 1999 r. stwierdzono, że 30% inspektoratów nie
przeprowadzało kontroli punktów skupu, a 70% kontroli targowisk. Uzyskane wyniki
wykazały, że wnioski NIK i zalecenia GLW zostały wdrożone do realizacji. Jednakże
stwierdzone występowanie licznych nieprawidłowości w punktach skupu i na
targowiskach oraz ujawnione przypadki  nie obejmowania ich nadzorem
weterynaryjnym wskazują, że nadal sprawowany nadzór i jego skuteczność nie są
wystarczające, a wniosek pozostaje aktualny.

Odnotowania wymaga także stwierdzona poprawa w zakresie nadzoru nad
schroniskami dla bezdomnych zwierząt. W 2000 i 2001 r. służby weterynaryjne na
polecenie GLW  przeprowadziły kompleksowe kontrole schronisk. Stwierdzono, że
spośród 13-u schronisk objętych badaniami NIK we wszystkich przeprowadzane były
kontrole przez powiatowych lub wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz że wszystkie
schroniska funkcjonujące na terenie badanych 11 PIW były pod nadzorem służb
weterynaryjnych.  W okresie badanym w ramach poprzedniej kontroli 6 spośród 10
PIW  nie przeprowadzało kontroli w schroniskach dla zwierząt, a 5 spośród 19
schronisk nie było kontrolowanych przez służby weterynaryjne.

W wyniku niniejszej kontroli stwierdzono również, że zgodnie z wnioskiem
NIK, w okresie objętym kontrolą, poza sporadycznymi odstępstwami  od reguły,
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weterynaryjna kontrola graniczna dokonywana była przed odprawą celną. Większość
urzędów celnych i Gr.IW zawarła porozumienia w celu usprawnienia współpracy.
Porozumienia te m.in. wprowadzały do praktyki zasadę poprzedzania odprawy celnej
kontrolą weterynaryjną. Obowiązek ten wynika również z przepisów prawa, dzięki
wprowadzonym zmianom do ustawy weterynaryjnej.

W zakresie zapewnienia odpowiednich warunków do odprawy zwierząt na
punktach granicznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnił, że zgodnie z
przyjętą strategią zintegrowanego zarządzania granicą przewiduje się po akcesji Polski
do UE, pozostanie 11 przejść granicznych, dostosowanych do weterynaryjnej kontroli
granicznej, zgodnie z obowiązującymi we Wspólnocie standardami. Nie jest
ekonomicznie uzasadnione inwestowanie środków finansowych w przejścia, które
przestaną funkcjonować po akcesji. Wszystkie środki finansowe, w tym unijne
przeznaczane są na modernizację i dostosowanie przejść granicznych, które będą
funkcjonować po akcesji. Tym samym jednak, co wykazano w wyniku kontroli, nie
zrealizowany pozostał wniosek dotyczący zapewnienia odpowiednich warunków do
odprawy zwierząt na punktach granicznych.

W sprawie rozważenia utworzenia odpowiedniej liczby właściwie wyposażonych
punktów postojowych dla transportów zwierząt z możliwością ich kontroli, Minister
RiRW stwierdził, że prawo unijne zezwala na to, aby zatwierdzone miejsca
gromadzenia zwierząt mogły pod pewnymi warunkami pełnić rolę punktów etapowych.
Poinformował ponadto, iż stosownie do art. 5 ust 1 pkt  4b ustawy weterynaryjnej do
IW została zgłoszona działalność związana z prowadzeniem miejsc odpoczynku i
gromadzenia zwierząt. Punkt taki został uruchomiony w Rzepinie (J.A.G. Eksport-
Import sp.z o.o.) i jest pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. Możliwość
pojenia zwierząt jest także na przejściu granicznym w Zebrzydowicach.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal nie wydał rozporządzenia określającego
szczegółowe warunki utrzymywania poszczególnych  gatunków zwierząt gospodarskich
do czego zobowiązywał art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z udzieloną
informacją przewidywany termin wydania tego rozporządzenia zaplanowano na I
kwartał 2003 r.

Spośród innych wniosków, które w świetle wyników przeprowadzonej kontroli
nadal pozostają aktualne, adresatami praktycznie wszystkich są organy administracji
samorządowej. Nadal występowały przypadki wyłapywania bezdomnych zwierząt
pomimo braku stosownej uchwały rady gminy, nie wszystkie schroniska miały
zapewnione warunki dla właściwego funkcjonowania, a ilość istniejących schronisk jest
zbyt mała w stosunku do skali zjawiska bezdomności zwierząt. Nadzór nad
funkcjonowaniem schronisk i wydatkowaniem gminnych środków finansowych bywał
nierzetelny. Wiele gmin nadal nie posiadało wystarczającego rozeznania o liczbie psów,
w tym z uwzględnieniem psów ras uznanych za agresywne, które umożliwiłoby
właściwą realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym jak
również zapewnienia bezpieczeństwa.
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III. OPIS POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO I DZIAŁAŃ
PODJĘTYCH PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI

Sporządzone protokóły kontroli podpisane zostały bez zastrzeżeń. Nie wnoszono
również zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych, które skierowano do kierowników
wszystkich 54 skontrolowanych przez NIK jednostek. W wystąpieniach pokontrolnych
sformułowano ogółem 167 wniosków.

W toku kontroli, w  trybie art. 29 pkt 2, lit. f ustawy o NIK, zasięgnięto informacji
w 26 jednostkach, w tym:
- Ministerstwie Środowiska w sprawie wydanych zezwoleń na obrót zwierzętami

objętych Konwencją Waszyngtońską,
- Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in. w sprawie zaawansowania prac nad

wydaniem aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt
oraz ustawy weterynaryjnej,

- Głównym Inspektoracie Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych o wynikach
kontroli przeprowadzonych w  2001r. i 2002 r.,

- Inspekcji Transportu Drogowego m.in. odnośnie współpracy z IW,
- Komendzie Głównej Policji m.in. w sprawie ilości złożonych w  latach 2000 � I

poł.2002 r. zawiadomień o popełnieniu przestępstwa i ilości spraw skierowanych do
prokuratury  w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz
dalszym ich załatwieniu - Zarządzie Głównym Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce w sprawie ilości przeprowadzonych interwencji i zakresu
współpracy z organami samorządu,

- 20 urzędach miast w sprawie podjęcia uchwały o wyłapywaniu zwierząt
bezdomnych w oparciu o zapis art.11. ustawy o ochronie zwierząt, wysokości kwot
wydatkowano z budżetu gminy na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi lub na
działania zapobiegające bezdomności w 2000 r., 2001 r. i I połowie 2002 r. oraz
uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku od posiadania psa. Wykaz urzędów miast
zawiera załącznik nr 4.

W wystąpieniach pokontrolnych wnioskowano m.in. o:

•  Do Głównego Lekarza Weterynarii

- Uwzględnienie w planach kontroli GIW przestrzegania przez granicznych lekarzy
weterynarii przepisów dotyczących ochrony zwierząt w transporcie, a także
kontynuowanie kontroli schronisk dla zwierząt.

- Wystąpienie do GUS o wprowadzenie zmian do programu badań statystycznych
statystyki publicznej i ujęcie w sprawozdaniu RRW-3 podmiotów, które obejmuje
art. 5 ust. 1 ustawy weterynaryjnej.

- Dokonanie niezbędnych korekt w sprawozdaniu RRW-5 i przekazanie sprostowania
w tym zakresie do GUS, a także zapewnienie rzetelnego sporządzania i
przekazywania informacji o  działaniach Inspekcji Weterynaryjnej.
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- Rozważenie określenia minimalnej częstotliwości kontroli podmiotów określonych
w art. 5 ust.1 ustawy weterynaryjnej.

- Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o określenie sposobu
postępowania przy wypełnianiu świadectwa przekroczenia granicy dla zwierząt lub
produktów będących w tranzycie lub będących przedmiotem importu, w przypadku
podjęcia działań przez granicznego lekarza weterynarii czynności po stwierdzeniu
naruszenia przepisów o ochronie zwierząt.

•  Do burmistrzów i prezydentów miast:

- Podjęcie działań w celu uchwalenia przez Radę Miasta uchwały w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z
nimi stosownie do art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i
zaprzestanie wyłapywania bezdomnych zwierząt do czasu podjęcia uchwały;

- Spowodowanie poprawy stanu technicznego i sanitarnego schronisk dla
bezdomnych zwierząt;

- Prowadzenie bezpośredniego nadzoru i kontroli wykorzystania środków
finansowych przeznaczonych na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
oraz realizacji usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz
dokumentowanie przeprowadzanych kontroli;

- Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
podmiotom, których wnioski spełniają wymogi określone w art. 8 ust. 1 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania od właścicieli psów
obowiązku ich zarejestrowania i płacenia należnego podatku za ich posiadanie,
zgodnie z wymogami uchwały rady gminy w tej sprawie.

- Podjęcie współpracy ze służbami weterynaryjnymi oraz instytucjami i
organizacjami społecznymi zajmującymi się tematyką ochrony zwierząt, o której
mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ze
szczególnym uwzględnieniem działań związanych z propagowaniem wśród
dorosłych mieszkańców miast oraz dzieci i młodzieży szkolnej właściwego
traktowania zwierząt.

- Uwzględnianie w prowadzonej ewidencji ilościowej psów, utrzymywanych przez
mieszkańców miasta, także ich ras a zwłaszcza uznawanych za agresywne.

- Rozważenie możliwości organizacji schroniska dla zwierząt bezdomnych w
porozumieniu z gminami ościennymi.

- Powierzanie wyłapywania zwierząt na podstawie pisemnych umów spełniających
wymogi § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra SWiA z 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) i
zawieranie ich z podmiotami gwarantującymi pełne i rzetelne wywiązanie się z
przyjętych zobowiązań;

- Zapewnienie azylu dla rannych bądź zabłąkanych dzikich zwierząt oraz zwierząt
gospodarskich.
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•  Do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii:

- Spowodowanie stosowania w dokumentacji Granicznych Inspektoratów Weterynarii
oznaczeń towarów pełnymi kodami PCN wprowadzonych rozporządzeniami Rady
Ministrów w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu
Zagranicznego oraz egzekwowanie takich oznaczeń we wszystkich weterynaryjnych
świadectwach przekroczenia granicy;

- Egzekwowanie właściwego wypełniania weterynaryjnych świadectwach
przekroczenia granicy w pozycji �deklarowane przeznaczenie celne�.

- Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w pomieszczeniach przeznaczonych do
dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej.

- Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem przez granicznych lekarzy weterynarii
przepisów dotyczących ochrony zwierząt, w tym egzekwowania przez nich
przedkładania wymaganych, właściwie wypełnionych dokumentów niezbędnych do
weterynaryjnej kontroli granicznej a zwłaszcza planów trasy dla transportów
zwierząt.

- Podjęcie działań w zakresie dostosowania obiektów i urządzeń przeznaczonych do
granicznych odpraw weterynaryjnych, do zgodności z obowiązującymi przepisami.

- Powiadomienie NIK o wynikach wszczętego podczas kontroli postępowania
dyscyplinarnego wobec inspektora weterynarii nienależycie wywiązującego się z
obowiązków służbowych.

•  Do Powiatowych Lekarzy Weterynarii:

- Przeprowadzanie w punktach skupu zwierząt, systematycznych kontroli
sprawdzających i egzekwowanie od nadzorowanych podmiotów pełnej realizacji
wniosków, określonych w wydanych decyzjach administracyjnych.

- Prowadzenie rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
weterynaryjnej, zgodnego z wymogami określonymi w art. 5 ust. 3d.

- Podjęcie działań mających na celu wydanie podmiotom decyzji stwierdzającej
spełnienie warunków weterynaryjnych do prowadzenia działalności ewentualnie o
ich niespełnieniu, stosownie do wymogów art. 5 ust. 3a ustawy weterynaryjnej.

- Uwzględnianie i dokumentowanie w protokołach kontroli weterynaryjnej realizacji
przepisów o ochronie zwierząt, w trakcie wszystkich kontroli obiektów gdzie
przebywają zwierzęta, w tym sposobu ich traktowania, warunków chowu (hodowli)
oraz transportu;

- Nie wyznaczanie wolno praktykujących lekarzy weterynarii do wykonywania badań
i innych czynności, wynikających z art. 44 ustawy weterynaryjnej, w przypadkach
gdy pracują oni na rzecz gospodarstw lub zakładów, wobec których wykonują
czynności urzędowe;

- Prawidłowe stosowanie stawek opłat za wykonywane badania zwierząt i
wystawianie świadectw zdrowia oraz sposobu ich naliczania;



OPIS POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO I DZIAŁAŃ
PODJĘTYCH PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI

112

- Stosowanie przewidzianych ustawą sankcji w stosunku do podmiotów
gospodarczych, nie zgłaszających Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
rozpoczęcia lub zaprzestania działalności w wymaganym terminie;

- Zapewnienie przechowywania świadectw zdrowia wystawionych dla zwierząt
eksportowanych przez okres wynikający z przepisów obowiązujących w tym
zakresie;

- Egzekwowanie od przewoźników prawidłowego wypełnienia planów trasy dla
transportu zwierząt.

•  Do Naczelników Urzędów Celnych:

- Podjęcie działań do utworzenia na terminalu specjalnego pasa ruchu,
przeznaczonego wyłącznie do transportu żywych zwierząt

- Potwierdzanie pieczęcią, podpisem, datą oraz odnotowywanie faktycznej liczby
przewożonych okazów na dokumentach CITES przez funkcjonariuszy
dokonujących odpraw celnych;

- Wprowadzania do ewidencji komputerowej, prowadzonej przez funkcjonariuszy
rejestrujących odprawy celne, nazw zwierząt i jednostek określających ich ilość w
formach zgodnych z podanymi w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu i
rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie określenia towarów rolno-
spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i
usługami oraz Taryfie Celnej, wprowadzanej kolejnymi rozporządzeniami Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia Taryfy Celnej;

- Bezwzględnego przestrzegania przez funkcjonariuszy celnych dokonywania odpraw
zwierząt po uprzedniej kontroli weterynaryjnej przeprowadzonej przez Granicznego
Lekarza Weterynarii, zgodnie z §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej i art.14 ust.13 ustawy o
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o
Inspekcji Weterynaryjnej.

•  Do Kierowników Schronisk dla Zwierząt i Kierowników jednostek je
prowadzących:

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie schroniska;

- Zapewnienie zwierzętom przebywającym w Schronisku właściwych, zgodnych z
wymogami, warunków bytowania, w tym m.in. odpowiedniej dla gatunku i
wielkości powierzchni wybiegu, przypadającej na jedno zwierzę oraz pomieszczeń
do ich leczenia;

- Egzekwowanie od lekarzy weterynarii dokumentowania, wykonywanych na rzecz
zwierząt (w tym kotów) i schroniska czynności weterynaryjnych zgodnie z
wymogami art. 20 ust. 1 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ..., oraz
przepisami rozporządzenia z 25 września 1998 roku, a także regulaminu schroniska;
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- Poddawanie szczepieniom przeciwko wściekliźnie psów i kotów przebywających w
schronisku, według wymogów art. 8 ust. 1 ustawy weterynaryjnej i § 10 ust. 3
rozporządzenia Ministra RiGŻ z 21 stycznia 1999 roku;

- Rozważenie potrzeby i możliwości podjęcia działań w celu nieodpłatnego
pozyskiwania od różnych podmiotów darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz
schroniska oraz podejmowanie działań dla zwiększenia zakresu adopcji zwierząt,
we współpracy z organizacjami społecznymi zajmującymi się opieką nad
zwierzętami;

- Rozliczenie z Urzędem Miasta zrealizowanych dochodów i wydatków;

- Wykonywanie i dokumentowanie zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w
obowiązujących terminach, nie rzadziej niż raz na kwartał;

- Zapewnienie comiesięcznego badania zwierząt przez lekarza weterynarii;

- Zapewnienie możliwości pełnej identyfikacji przetrzymywanych zwierząt i bieżące
prowadzenie ich ewidencji uwzględniającej dane o dalszych losach zwierząt;

- Dostosowanie regulaminu schroniska do aktualnych przepisów prawnych i
faktycznej struktury oraz zadań realizowanych przez pracowników schroniska.

- Rzetelne i zgodne z obowiązującymi wymogami prowadzenie dokumentacji
schroniska, książki kontroli weterynaryjnej i leczenia zwierząt;

- Rzetelne prowadzenie ewidencji środków zawierających substancje odurzające i
psychotropowe oraz podjęcie działań zabezpieczających przed niekontrolowanym
ich wydawaniem.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, NIK została poinformowana o podjętych
działaniach w celu realizacji wniosków. I tak:

Główny Lekarz Weterynarii poinformował m.in., że:

W wyniku starań podjętych przez GIW, Minister RiRW wydał rozporządzenie z
dnia 9 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu
Głównemu Inspektoratowi Weterynarii (Dz.U. Nr 176, poz. 1447). Na mocy załącznika
do tego rozporządzenia GIW otrzymał nową strukturę organizacyjną. W chwili obecnej,
w związku z wejściem w życie nowego statutu, trwają prace nad wprowadzeniem
nowego regulaminu organizacyjnego GIW, który uwzględniałby nowe ramy
organizacyjne urzędu. W wyniku tych prac, zadania związane z ustaleniem ogólnych
kierunków działania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie ochrony zwierząt,
kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt oraz współpracy z
organizacjami krajowymi i międzynarodowymi na rzecz ochrony zwierząt, planuje się
powierzyć Biuru Zdrowia i Ochrony Zwierząt.

W wyniku zmian organizacyjnych, o których mowa powyżej, w GIW powstała
nowa komórka organizacyjna -  Biuro Kontroli. W Biurze tym dotychczas zatrudniono
dwoje pracowników na stanowiskach Radców Głównego Lekarza Weterynarii. Zgodnie
z projektem nowego regulaminu organizacyjnego GIW, do zadań Biura Kontroli należą
sprawy kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych IW a w szczególności:
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sporządzanie rocznych planów kontroli jednostek organizacyjnych IW,
przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych IW oraz przygotowywanie i
przedstawianie informacji o wynikach kontroli oraz zaleceń pokontrolnych. Na rok
2003 zaplanowano przeprowadzenie przez Biuro czterech merytorycznych kontroli
granicznych inspektoratów weterynarii. Ich zakres obejmuje między innymi
zagadnienia związane z obowiązkiem sprawowania przez granicznych lekarzy
weterynarii nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Kontrola
schronisk dla zwierząt będzie kontynuowana przez organy IW a jej wyniki będą
ujmowane w ramach rocznych raportów.

W dniu 10 września 2002 r. GLW wystąpił do Ministerstwa RiRW o korektę
sprawozdania RRW-3, wynikającą z ostatniej nowelizacji ustawy weterynaryjnej oraz
bieżących zaleceń NIK. Ponadto GIW dokonał niezbędnych korekt w sprawozdaniu
zbiorczym za rok 2001 � RRW 5, z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie
higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, o czym powiadomiono
GUS.

Zdaniem GLW w obecnej chwili nie jest możliwe określenie minimalnej
częstotliwości kontroli wszystkich podmiotów wymienionych w art. 5 ust.1 ustawy
weterynaryjnej. Wiązałoby się to bowiem z  koniecznością zapewnienia inspektoratom
weterynarii o wiele większej liczby etatów, a także odpowiednich środków
finansowych, co przy obecnej sytuacji budżetu państwa nie jest możliwe. GIW określi
jednak minimalny procent podmiotów objętych regulacją art. 5 ustawy weterynaryjnej,
prowadzących działalność na terenie powiatu lub województwa, które powinny zostać
skontrolowane przynajmniej raz w roku lub więcej, przez właściwy organ Inspekcji
Weterynaryjnej. Przykładowo: schroniska dla zwierząt � 100%, podmioty zajmujące się
utrzymywaniem zwierząt dzikich � 50%.

Mając na względzie konieczność  ściślejszej współpracy pomiędzy organami IW
a organami celnymi w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie gatunkowej
zwierząt, GLW pismem z dnia 5 grudnia 2002 r., dotyczącym opinii do projektu
rozporządzenia Ministra RiRW w sprawie szczegółowych zasad i sposobu
współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi, zwrócił uwagę,
że przedmiotem regulacji tego rozporządzenia powinna być m.in. kwestia
szczegółowości stosowanego nazewnictwa gatunkowego zwierząt.

Ponadto GLW poinformował o podjęciu prac nad projektem nowelizacji
rozporządzenia Ministra RiRW z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie formy i sposobu
zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wzorów weterynaryjnych
świadectw przekroczenia granicy dla zwierząt i produktów. Do czasu zmiany
rozporządzenia granicznym lekarzom weterynarii przedstawiona zostanie interpretacja
procedury wydawania świadectwa zdrowia dla zwierząt. W razie niedopełnienia
przepisów świadectwo nie zostanie wydane i podjęte zostaną odpowiednie czynności
dla zabezpieczenia zdrowia zwierząt.

Burmistrzowie i Prezydenci Miast poinformowali m.in., że

Przygotowano treść uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. Polecono
odpowiednim komórkom organizacyjnym wykonywanie przynajmniej raz do roku
kontroli schroniska, finansowanego ze środków gminnych. Zobowiązano podmioty
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prowadzące schroniska do usunięcia stwierdzonych uchybień. Ogłoszono przetarg na
prowadzenie schronisk. Zobowiązano pracowników urzędu do informowania PLW o
podmiotach podlegających nadzorowi weterynaryjnemu. Podjęto decyzje o wystąpieniu
do ościennych miast i gmin z propozycją utworzenia wspólnego schroniska dla
bezdomnych zwierząt. Podczas aktualizacji ewidencji psów w I kw. 2003 r. zebrane
zostaną dane rasy psa z wyszczególnieniem ras agresywnych. Dokonana zostanie
aktualizacja regulaminów organizacyjnych urzędów uwzględniająca zadania dotyczące
opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Do projektu budżetu na 2003 r. zgłoszone zostały
zadania związane z dostosowaniem schroniska do obowiązujących wymogów.
Prowadzona będzie szeroka współpraca z lekarzami weterynarii, instytucjami i
organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Zobowiązano pracowników do bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych
umów i dokonywanie rozliczeń ich realizacji po zakończeniu wykonania przedmiotu
umowy, osobno za wyłapywanie i transport zwierząt oraz osobno za ich przechowanie
w schronisku.

Wojewódzcy Lekarze Weterynarii poinformowali m.in., że

Graniczni Lekarze Weterynarii zostali zapoznani z problemami i zobowiązani do
bezwzględnego przestrzegania wszystkich przepisów prawa dotyczących
weterynaryjnej kontroli granicznej oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji z tym
związanej. Nieprawidłowości w wypełnianiu planów trasy są przypadkami
odosobnionymi. Rygorystyczne stosowanie się do zasad określonych pismem GLW,
przy świadomości braku w najbliższej okolicy �urzędowego punktu odpoczynku i
pojenia zwierząt� skutkowałoby naruszeniem �dobrostanu� przewożonych zwierząt.
Przeprowadzono z wszystkimi pracownikami Gr.IW rozmowy dyscyplinujące do
przestrzegania obowiązujących przepisów, zasad i wymagań. W weterynaryjnych
świadectwach przekroczenia granicy bezwzględnie wymagane jest oznaczenie towarów
kodem PCN. Dokonano uzgodnień z Naczelnikiem Urzędu Celnego odnośnie
wypełniania pozycji �przeznaczenie celne� w weterynaryjnych świadectwach
przekroczenia granicy. Poza zasięgiem możliwości WIW jest  zapewnienie warunków
dla dokonywania odpraw zwierząt. W związku z koniecznością dostosowania budynku
weterynaryjnej kontroli granicznej do wymogów UE opracowano koncepcję
modernizacji, na podstawie której opracowany został projekt końcowy. Został on
pozytywnie zaopiniowany przez IW oraz Doradcę Przedakcesyjnego UE. Planowany
termin zakończenia inwestycji to 2003 rok..
W dniu 25 października 2002 r. GLW zwrócił się pismem nr GIWzIV-403.BIP-
062/2002 do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii z prośbą o przeprowadzenie
weryfikacji wszystkich punktów kontroli granicznej w odniesieniu do rozporządzenia
Ministra RiRW z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań jakie powinny być
spełnione dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejść granicznych na których
będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.
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Powiatowi Lekarze Weterynarii poinformowali m.in., że:

Na terenie powiatu przeprowadzono dodatkowe kontrole punktów skupu. W celu
skuteczniejszego egzekwowania zaleceń przez podmioty zajmujące się skupem zwierząt
wydano decyzje administracyjne, w których nakazano poprawę stanu technicznego
obiektów oraz bieżące przestrzeganie warunków weterynaryjnych. Dla miejsc
spędowych, które nie wykonały wcześniejszych zaleceń i nie rokują na dostosowania do
obowiązujących wymagań, wydano decyzje zakazujące działalności w dziedzinie skupu
zwierząt rzeźnych. Zaprowadzono rejestr podmiotów w formie zgodnej z art.5 ust.3d
ustawy weterynaryjnej. Zgodnie z art.5 ust.3a wydano podmiotom decyzje
administracyjne, stwierdzające spełnienie warunków weterynaryjnych.
Ponadto zapewniono przechowywanie świadectw zdrowia, wystawianych dla zwierząt
eksportowych. Uaktualniono podstawę prawną wydawanych decyzji, dotyczących
miejsca kwarantanny zwierząt

Naczelnicy Urzędów Celnych poinformowali m.in., że:

W trakcie wewnętrznych szkoleń zwrócili uwagę na konieczność wpisywania do
ewidencji komputerowej pełnej nazwy odprawianego towaru, zgodnie z nazwą podaną
w dokumencie weterynaryjnym, obowiązku kierowania do kontroli weterynaryjnej
wszystkich transportów żywych zwierząt, konieczności załączania do dokumentacji
odprawy celnej zaświadczenia weterynaryjnego o przeprowadzonej kontroli i
dopuszczeniu towaru do wwozu na polski obszar celny lub też stosownej adnotacji z
pieczątką na dokumencie odprawy celnej oraz o konieczności uzyskania pisemnego
potwierdzenia, że przedstawiony towar nie podlega takiej kontroli. Poinformowali
podległych pracowników, że  w stosunku do funkcjonariuszy nie respektujących
powyższych ustaleń będą stosowane środki dyscyplinujące. Podjęto działania w celu
aktualizacji porozumienia pomiędzy służbą celną i służbą weterynaryjną. Urząd Celny
w Koroszczynie wystąpił do Lubelskiego Zarządu Drogowych Przejść Granicznych o
wykonanie stosownego oznakowania informującego osoby przewożące zwierzęta o
przeznaczeniu jednego z sektorów terminala samochodowego do szybkiego ich
przetransportowania � doraźnie wyznaczonym pasem ruchu � do miejsca wykonywania
kontroli przez Gr.LW. Podjęto działania dyscyplinujące w celu wykluczenia
przypadków dokonywania odpraw celnych bez uprzedniej kontroli weterynaryjnej.
Zorganizowano szkolenie wewnętrzne dla funkcjonariuszy celnych nt. aktualnie
obowiązujących przepisów przy przeprowadzaniu kontroli weterynaryjnej i celnej w
tym kontroli celnej okazów CITES. Opracowano w formie pisemnej instrukcję
postępowania funkcjonariuszy celnych przy dokonywaniu odpraw zwierząt ze
szczególnym uwzględnieniem § 28 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z
27.02.2002 r.

Kierownicy Schronisk dla Zwierząt poinformowali m.in., że:

Zaprzestano wyłapywania zwierząt na terenie gmin ościennych. Wystąpiono o wydanie
pozwolenia na użytkowanie obiektu schroniska. Rozpoczęto systematyczne szczepienia
zwierząt przeciwko wściekliźnie. Przeprowadzono akcję zbierania karmy dla zwierząt
bezdomnych. Opracowano wzory dokumentów, które pozwalają na prowadzenie ścisłej
ewidencji psów i kotów przebywających w schronisku, przejrzystość dokumentacji
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weterynaryjnej, prawidłową ewidencję ilościowo-wartościową darowizn. Wyznaczono
konkretne osoby do stałego monitorowania prowadzonej dokumentacji. Przygotowano
program dalszej modernizacji schroniska. Dokonano utwardzenia nawierzchni dróg w
schronisku, założono książkę kontroli weterynaryjnej, podjęto działania w celu
dostosowania pomieszczeń kociarni do wymogów rozporządzenia, założono ewidencję
zwierząt, podjęto działania dyscyplinujące pracowników do przestrzegania przepisów.
Wystąpiono do TOZ o wskazanie osoby upoważnionej do uczestnictwa w Komisji
typującej zwierzęta do uśpienia, wprowadzono zmiany w regulaminie schroniska,
wystąpiono do władz samorządowych z wnioskiem o zabezpieczenie środków
finansowych na realizację programu sterylizacji zwierząt. Opracowano instrukcję
dotyczącą dezynfekcji i przeprowadzono stosowne zabiegi. Zalecono księgowej
opracowanie zakładowego planu kont, który zostanie wprowadzony z dniem 1.01.2003 r.

W wyniku działań kontrolnych stwierdzono uszczuplenia w dochodach
budżetowych jednostek samorządowych w kwocie 6.648 zł, wobec których NIK podjęła
działania w celu ich odzyskania. Do końca 2002 r. odzyskano kwotę 3.043 zł.

W wyniku kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK przez Inspekcję Skupu
i Przetwórstwa Artykułów Rolnych 13 skupów zwierząt (bydła i trzody chlewnej) do 5
podmiotów skierowano zalecenia w celu usunięcia nieprawidłowości. W trakcie
kontroli ISiPAR wystawiła 4 mandaty w łącznej wysokości 1 000 zł. W wyniku kontroli
7 ośrodków hodowli zwierząt (bydła i trzody chlewnej) do 2 podmiotów skierowano
zalecenia w celu usunięcia nieprawidłowości. W przypadku 1 ośrodka hodowli ISiPAR
skierowała zawiadomienie do prokuratury w związku z naruszeniem przepisów ustawy
o ochronie zwierząt i ustawy weterynaryjnej. W trakcie kontroli ośrodków hodowli
wystawiono 1 mandat w wysokości 200 zł.

D y r e k t o r
Departamentu Środowiska, Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego

Andrzej Głowacki
Akceptuję

Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Zbigniew Wesołowski

Z a t w i e r d z a m:
Prezes

Najwyższej Izby Kontroli

Mirosław Sekuła

Warszawa, dnia  7 lutego 2003 r.





Załącznik 1

Wykaz jednostek kontrolowanych przez NIK

1. Główny Inspektorat Weterynarii
Urzędy Miast:
1. Urząd Miasta Ciechanów
2. Urząd Miasta w Kielcach
3. Urząd Miasta Lubania 
4. Urząd Miejski w Łęczycy
5. Urząd Miejski w Łomży
6. Urząd Miejski w Łukowie
7. Urząd Miasta w Mysłowicach
8. Urząd Miasta w Orzyszu
9. Urząd Miasta w Przemyślu
10. Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej
11. Urząd Miejski w Rzeszowie
12. Urząd Miejski w Sosnowcu
13. Urząd Miasta Starachowice
14. Urząd Miasta w Świebodzinie
15. Urząd Miejski w Wałbrzychu
16. Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem
17. Urząd Miasta Zamościa
18. Urząd Miasta w Zielonej Górze

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii:
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaniu
5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu
6. Miejski Inspektorat Weterynarii w Przemyślu
7. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
8. Miejski Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie
9. Miejski Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu
10. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
11. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii w zakresie funkcjonowania Granicznych
Inspektoratów Weterynarii
1. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach - Graniczny Inspektorat

Weterynarii w Cieszynie

2. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach  - Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Zebrzydowicach

3. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie - Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Dorohusku

4. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie -  Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Kukurykach
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5. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie -  Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Medyce

6. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu -Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Jędrzychowicach

7. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze - Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Olszynie

8. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze - Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Świecku

Urzędy Celne
1. Urząd Celny w Chełmie � Oddział Celny w Dorohusku
2. Urząd Celny w Koroszczynie � Oddział Celny w Kukurykach
3. Urząd Celny w Olszynie
4. Urząd Celny w Przemyślu � Oddział Celny w Medyce
5. Urząd Celny w Zgorzelcu � Oddział Celny w Jędrzychowicach

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

1. Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży
4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach
5.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie
6. Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt �Azyl� w Białej Podlaskiej
8. Przedsiębiorstwo Transportowe �Necko� Spółka z o.o. w Augustowie
9. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach k/Białej Piskiej
10. Miejski Ogród Zoologiczny w Zamościu
11. Wielobranżowy Zakład Usług Komunalnych �Wizako� w Zielonej Górze

Podmioty prowadzące działalność spedycyjno-transportową
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe �Agrosped�

oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt objęte kontrolą w I półroczu 2002 r.

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suwałkach
2. Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku



Załącznik 2

Wykaz jednostek skontrolowanych przez ISiPAR

Ośrodki hodowli zwierząt

1. Gospodarstwo rolne, chlewnia zarodowa. January D. Krzepielów gm. Sława woj.
Lubuskie

2. Hodowla bydła w Nowym Polichnie prowadzona przez Gospodarstwo należące do
Masarni Podmiejskiej, Zakład Pracy Chronionej- sp. jawna D.J i H.K. Gorzów Wlkp.

3. PPH "AGROPOL" Sp. z o.o. Sokołowo ul. Szlachcecka 26
4. RKS "Nowy Świat" w Dobrzycy
5. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dorożkach
6. Ferma Trzody Chlewnej w Górzycach
7. "AGRO ZESPÓŁ" s.c. B.S., I.Ch., Umienino 5, Proboszczewice

Punkty Skupu i Targowiska

1. Targowisko - Nowa Sól ul. Krzywa
2. Punkt skupu zwierząt, Zakład Usług Rolniczych, J.T., Podmokłe Małe, Babimost
3. "Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych oraz sprzedaż mięsa" W.Ż., Cynków ul. Woźnicka 7
4. Targowisko miejskie w Zagórowie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług

Wodnych ul. Przemysłowa 5, Zagórów
5. Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A. W Białymstoku
6. Targowisko Miejskie w Ciechanowcu
7. PPH "TAURUS" s.c. ul. Wałowa 2A, Ziębice
8. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Żukowie
9. Ubojnia Wiejska "Taira" w Pępowie
10. Targowisko Zwierząt w Starogardzie Gdańskim
11. Klasyfikacja i Skup Zwierząt Rzeźnych - Kazimierz W., Brudzeń Duży
12. Punkt Skupu Żywca w Terespolu, Zakłady Mięsne "Łmeat -Łuków"S.A. w Łukowie
13. Punkt Skupu Żywca w Leśnej Podlaskiej, PPHU "GRAMAR" Sp. z o.o. we

Włodawie.





Załącznik 3

Wykaz jednostek skontrolowanych przez ITD

1. AGRO-ZBYT T.M. S.J,  64-320 Buk ul Wielomiejska 15

2. Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego, 64-234 Przement Rynek
im. Ks.Mojżykiewicza

3. Zakład Usług i Przetwórstwa Mięsnego Handel Art. Spożywczymi, Domiechowice
gm.Bełchatów

4. Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe �AGRO� sp.z o.o. w Stargardzie Szczecińskim

5. Rzeźnictwo i Wędliniarstwo JiA.S. Sławinów k/Pilicy

6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TUROPOL 45-286 Opole, ul Skautów
Opolskich 9

7. Ubojnia Drobiu Sp. z o.o., 14-134 Sambrowo, powiat Opolski

8. Ciężarowy Transport Zarobkowy, M.A., Sępólno Krajeńskie, Osiedle Słowackiego 15/27

9. Ubojnia trzody i bydła Sp.J. R.M.R.M. 59-222 Miłkowice, ul Armii Wojska Polskiego 61

10. Usługi Transportowe, hodowla, skup, eksport i import koni. A.A.R.P. Sp.J. Podkrasne 10

11. Zakład Drobiarki Bolemin-Eksport-Import-Hurt sp. z o.o. Bolemin

12. Skup Import-Eksport Koni Rzeźnych E.K. Dąbrowa Białostocka

13. Rzeźnia �Mięsopol� Sp.z o.o.Zuromino, 83-323 Kamienica Szlachecka woj. pomorskie

14. Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Kielce z siedzibą w
Piekoszowe

15. Przedsiębiorstwo prywatne E.G-G., Rzeszów





Załącznik 4

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego w których zasięgano informacji

1. Urząd Miejski Bielsko � Biała

2. Urząd Miasta Chełma

3. Urząd Miasta Częstochowy

4. Urząd Miejski w Elblągu 

5. Urząd Miejski w Jeleniej Górze

6. Urząd Miejski w Kaliszu

7. Urząd Miejski w Koszalinie

8. Urząd Miasta Krosna

9. Urząd Miasta Legnica

10. Urząd Miasta Leszna

11. Urząd Miasta Nowego Sącza

12. Urząd Miasta w Ostrołęce

13. Urząd Miasta Płocka

14. Urząd Miasta Siedlce 

15. Urząd Miasta Skierniewice

16. Urząd Miejski w Słupsku

17. Urząd Miejski w Tarnobrzegu

18. Urząd Miasta Tarnowa

19. Urząd Miasta Torunia

20. Urząd Miasta Włocławek





Załącznik 5

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724;
zm.: z 1997 r. Nr 88, poz. 554; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000r. Nr 12, poz.136;
z 2001r. Nr 3, poz.21, Nr 111, poz.1194; z 2002r. Nr 135, poz.1141).

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t. Dz.U. z
1999r. Nr 66, poz. 752; zm.: z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz.1350, Nr 129,
poz.1438; z 2002r. Nr 112, poz.976).

3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (Dz.U. Nr 123, poz. 774; zm. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000r. Nr
12, poz.136; z 2001r. Nr 129, poz.1438).

4. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. Nr 132, poz. 622; zm.: z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770; z 2000r.
Nr 22, poz.272; z 2001r. Nr 100, poz.1085, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 113,
poz.984).

5. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.
1014, zm.: z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110,
poz.1255; z 2000r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041,
Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.1315; z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 46, poz.499, Nr
98, poz.1070, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz.1623; z 2002r. Nr
41, poz.363 i 365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 156, poz.1300).

6. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 76,
poz.694).

7. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z
2002r. Nr 9, poz.84; Zm. z 2002r. Nr 200, poz.1683.

8. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t.Dz.U. z 2001r. Nr
79, poz. 855).

9. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (j.t. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203:
zm.: z 1997 r. Nr 121, po. 769; z 2000r. Nr 120, poz.1268).

10. Ustawa z dnia 9 stycznia 1997r. � Kodeks celny (j.t.Dz.U. z 2001r. Nr 75, poz.802;
zm.: z 2001r. Nr 12, poz.92, Nr 89, poz.972, Nr 110, poz.1189, Nr 125, poz.1358,
Nr 128, poz.1403; z 2002r. Nr 41, poz.365; Nr 89, poz.804, Nr 112, poz.974, Nr
141, poz.1178).

11. Ustawa z dnia 20 marca 2002r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 41, poz.365).

12. Ustawa z dnia 30 czerwca 1970r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów
Rolnych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz.293, zm.: z 2000r. Nr 89, poz.991, Nr 114,
poz.1191; z 2001r. Nr 3, poz.19, Nr 38, poz.452; z 2002r. Nr 135, poz.1145).

13. Ustawa z dnia 1 marca 2002r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu
centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 25, poz.253; zm. z 2002r. Nr 93,
poz.820).

14. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (Dz.U. z  1991r. Nr 8, poz.27; zm.: z 1995r. Nr 120, poz.576, Nr
60, poz.369; z 1998r. Nr 106, poz.668; z 2000r. Nr 114, poz.1189; z 2001r. Nr 101,
poz.1089, Nr 126, poz.1382, Nr 129, poz.1438).
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15. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 125, poz.1371;
zm. z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 89, poz.804).

16. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz.439; zm.
z 1996r. Nr 156, poz.775; z 1997r. Nr 88, poz.554, Nr 121, poz.769; z 1998r. Nr 99,
poz.632, Nr 106, poz.668; z 2001r. Nr 100, poz.1080).

17. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych i żywienia (Dz.U. Nr 63,
poz.634, zm.: z  2001 r. Nr 128 poz. 1408; z 2002 r. Nr 135, poz. 1145).

18. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków
zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.
(Dz.U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112).

19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia
1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratorowi Weterynarii (Dz.U.
Nr 162, poz. 1154; zm. z 2002r. Nr 176, poz.1447).

20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia
1998 r. w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii (Dz.U. z 1999 r. Nr
1, poz. 3, zm. z 1999r. Nr 85, poz.944).

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr
116, poz. 753).

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia
1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków
wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz.U. Nr 159, poz.1051;
zm. z 2002r. Nr 135, poz.1141).

23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 stycznia
1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz prowadzenia
schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 9, poz. 84).

24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia
22 grudnia 1988r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt
gospodarskich (Dz.U. Nr 44, poz.352) � obowiązywał do dnia 15 grudnia 2001r.

25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich
(Dz.U. Nr 118, poz.1268) � wejście w życie z dniem 16 grudnia 2001r.

26. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 kwietnia
1999r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie
(Dz.U. Nr 39, poz.394, zm. z 2001r. Nr 22, poz.253).

27. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca
1998r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt (Dz.U. Nr
86, poz.552).

28. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego
1999r. w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów
znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru
świadectwa zdrowia zwierząt (Dz.U. Nr 13, poz.120, zm.: z 1999r. Nr 88, poz.988;
z 2001r. Nr 129, poz.1438; z 2002r. Nr 131, poz.1114).

29. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002r. w sprawie
formy i sposobu zgłaszania towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej oraz
wzorów weterynaryjnych świadectw przekroczenia granicy dla zwierząt i
produktów (Dz.U. Nr 57, poz. 523) � Wejście w życie z dniem 31 maja 2002r.
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30. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia
1997r. w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana
weterynaryjna kontrola graniczna (Dz.U. Nr 150, poz.996, zm.: z 1999r. Nr 57,
poz.601; z 2000r. Nr 66, poz.796).

31. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia
1998r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych
lekarzy weterynarii (Dz.U. z 1999r. Nr 1, poz.4, zm.: z 1999r. Nr 53, poz.560; z
2000r. Nr 62, poz.732).

32. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1999r. w sprawie
rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób
zobowiązanych do ich przechowywania (Dz.U. Nr 87, poz.972).

33. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002r. w sprawie utworzenia
izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz.U. Nr 43, poz.392) �
wejście w życie z dniem 1 maja 2002r.

34. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002r. w sprawie
właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr 43, poz.391) � wejście w życie
z dniem 1 maja 2002r.

35. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002r. w sprawie urzędów
celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa
celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być
obejmowane towary (Dz.U. Nr 43, poz.383) - wejście w życie z dniem 1 maja
2002r.

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zezwoleń
na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz.U. Nr 39,
poz.357).

37. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2002r. w
sprawie wymagań, jakie powinny być spełnione dla zatwierdzenia poszczególnych
kategorii przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna
kontrola graniczna (Dz.U. Nr 56, poz.509) � wejście w życie z  dniem 30 maja
2002r.

38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) (Dz.U. Nr 110,
poz. 1274).


