
 
Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbip.604-55/12(2) w sprawie  
kontroli wykonywania przez powiatowych lekarzy weterynarii zadań wskazanych  
w  art. 24a, 24b ust. 5, art. 24c  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt  
i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

Załącznik Nr 1. 
 
 
Lista kontrolna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarosławiu do 
wystąpienia pokontrolnego WIWzak.1611.13.2019  
Data kontroli: 2019-11-27 
Okres objęty kontrolą: od 10 października 2017 r. do 27 listopada 2019 r. 
 
1. Adres PIW:  

ul. Pruchnicka 4, 37-500 Jarosław 
 
2. Przejścia graniczne, objęte właściwością miejscową PLW w Jarosławiu, 

na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczania 
zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, w celach 
niehandlowych, w ilości do pięciu sztuk, z krajów trzecich na 
terytorium UE:  
Przejście Graniczne w Korczowej obsługiwane przez Podkarpacki Urząd 
Celno-Skarbowy w Przemyślu, Delegatura UCS w Przemyślu Oddział Celny 
w Korczowej. 
 

3. Godziny urzędowania, kontakt z PLW poza godzinami urzędowania:  
Poniedziałek -Piątek 7:30 – 15:30 
 

- Czy po godzinach urzędowania zapewniony jest kontakt telefoniczny 
z PLW:  

Poza godzinami pracy urzędu pracownicy pełnią dyżury pod 
numerem telefonu alarmowego w systemie tygodniowym. Informacja 
o numerze telefonu udostępniona jest na tabliczce informacyjnej przed 
wejściem do inspektoratu weterynarii. 

 
- Czy nr telefonu do PLW jest udostępniony właściwej jednostce Służby 

Celnej na przejściu granicznym, objętym miejscową właściwością 
PLW:  

Telefon alarmowy udostępniony jest Służbie Celnej na podstawie 
porozumienia.  

 
 
 

 
- Czy PLW posiada kontaktowy numer telefonu do właściwej jednostki 

Służby Celnej na przejściu granicznym, objętym miejscową 
właściwością PLW: 

PLW w Jarosławiu posiada telefon kontaktowy do służby celnej. 
 
 
 

(Dowód kontroli: Załącznik 1, str. 5 ) 
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4. Posiadane przepisy, wzory świadectw i deklaracji, odnoszące się do 
przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, 
w celach niehandlowych, w ilości do pięciu sztuk, z krajów trzecich na 
terytorium UE 

 
 

Lp. Rodzaj przepisów 
 

TAK NIE UWAGI 

1 Zbiór przepisów polskich, 
wspomnianych w punkcie 2. 
Instrukcji. 
 

X   

2 Zbiór przepisów UE, 
wspomnianych w punkcie  
2. Instrukcji. 
 

X   

3 Dostęp do programów 
zawierających akty prawne, 
np. Eur-Lex. 
 

X   

4 Dostęp do informacji 
zamieszczanych na stronie 
internetowej GIW. 
 

X   

5 Wzór aktualnego świadectwa zdrowia dla: 
 
- przemieszczania o 
charakterze niehandlowym 
pięciu lub mniej psów, kotów 
lub fretek do UE 
 

X   

- przemieszczania ptaków jako 
zwierząt domowych 
towarzyszących podróżnym 
 

X   

6 Wzór aktualnej deklaracji: 
 

X   

- właściciela psów, kotów, 
fretek, przemieszczanych jako 
zwierzęta domowe 
towarzyszące podróżnym 
 

X   

- właściciela ptaków 
przemieszczanych jako 
zwierzęta domowe 
towarzyszące podróżnym 

X   
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7 Aktualny wykaz krajów, z 
których nie obowiązuje 
badanie miareczkowania 
przeciwciał przeciw 
wściekliźnie 

X   

 
 
5. Pozyskiwanie informacji i aktualizacji, odnoszących się do 

przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, 
w celach niehandlowych, w ilości do pięciu sztuk, z krajów trzecich na 
terytorium UE 

 
 

Lp. Rodzaj przepisów TAK NIE UWAGI 
1 Źródło posiadanych przepisów 

prawnych i informacji oraz ich 
aktualizacji. 
 

X  Lex  

2 Archiwizacja pism i 
wiadomości mailowych z GIW 
i WIW. 
 

X   

3 Przekazywanie informacji  
i aktualizacji pracownikom 
PIW (droga, częstotliwość, 
dokumentowanie czynności, 
ew. procedura). 
 

X   

 
 
6. Informacje udostępnione osobom prywatnym, dotyczące wymogów dla 

przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, w 
celach niehandlowych, w ilości do pięciu sztuk, z krajów trzecich na 
terytorium UE: 

 
- na stronie internetowej PIW: 

Na stronie internetowej PIW w Jarosławiu znajduje się przekierowanie 
do informacji zamieszczonych na stronie GIW. 

 
- aktualność podawanych informacji, ocena treści merytorycznej,  

dostępności informacji:  
 

- korespondencja w wersji papierowej lub elektronicznej, informacje 
udzielane telefonicznie:  
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7. Szkolenia dotyczące przemieszczania zwierząt domowych 
towarzyszących podróżnym, w celach niehandlowych, w ilości  
do pięciu sztuk, z krajów trzecich na terytorium UE: 

 
1) organizowane przez PLW dla pracowników PIW: 

Szkolenia dla pracowników organizowane co najmniej raz w roku 
i obejmują zagadnienia związane z przemieszczaniem zwierząt 
towarzyszących przez granicę w celach niehandlowych. 
 
 

- data i temat szkoleń przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą:  
1. 4.09.2019 r. Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z UE i z krajów 

trzecich 
2. 14.11.2019 r. – szkolenie kaskadowe ze szkolenia w GIW 
3. 15.11.2019 r. – Przemieszczanie zwierząt domowych oraz zadania PLW 

w odniesieniu do przesyłek podlegających weterynaryjnej kontroli 
granicznej. 

- liczba uczestników przeprowadzonych szkoleń: 
1. 6 osób, 
2. 3 osoby, 
3. 3 osoby. 

- organizacja przekazywania wiedzy pozostałym pracownikom, którzy nie 
uczestniczyli w szkoleniach: 
Wszyscy pracownicy uczestniczą w szkoleniach kaskadowych 
 
 

 
(Dowód kontroli: Załącznik 2, str.7 ) 

 
2) organizowane przez PLW dla innych organów lub służb: 

W br. nie organizowano szkoleń dla innych służb. 
 
 

3) udokumentowanie szkoleń (np. lista obecności):  
 

 

4) harmonogram szkoleń: 
Szkolenia organizowane są w miarę potrzeb. 
 
 

5) udział PLW lub wyznaczonych pracowników PIW w szkoleniach 
organizowanych przez inne organy lub służby (GIW, WIW, inne PIW, jednostki 
Służby Celnej, firmy zewnętrzne): 
 
Pracownicy PIW uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez GIW 
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8. Ilość decyzji administracyjnych, wydanych przez PLW w okresie 
objętym niniejszą kontrolą: 

 
- ilość wydanych decyzji: 
- liczba zwierząt objętych w/w decyzjami:  

- rok 2018 – 11 decyzji/15 zwierząt. 
- rok 2019 – 304 decyzje/424 zwierzęta. 

 
 
 

 
Powiatowy 
Lekarz 
Weterynarii 
w Jarosławiu 

liczba zwierząt objętych decyzjami o: 
zawróceniu do 
kraju pochodzenia 

izolacji do czasu 
spełnienia 
wymagań  

Uśpieniu 

psy koty inne psy koty inne psy koty Inne 
2018 5 10        
2019 291 122  11      
          
          
          
          
          
          

 
9. Ocena poszczególnych czynności PLW podczas ustanawiania 

kwarantanny: 
1. posiadane procedury dotyczące postępowania przy wydawaniu przez 

PLW decyzji administracyjnych i ich realizacji, kryteria oceny 
przypadku, uwzględniane elementy ryzyka: 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu opracował procedury 
postępowania przy wydawaniu decyzji i ich realizacji. 

(Dowód kontroli: Załącznik 3, str.1) 
 

2. prawidłowość wydawanych przez PLW decyzji administracyjnych, w tym 
podstawy prawne decyzji: 
Decyzje administracyjne wydawane przez PLW w Jarosławiu oparte są 
o aktualne akty prawne i są podejmowane adekwatnie do zagrożenia 
epizootycznego. 
 

3. dokumentowanie kontroli spełnienia wymagań przywozowych 
zwierzęcia przed wydaniem decyzji administracyjnej przez PLW: 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu gromadzi dokumentację 
związaną z wydawaniem decyzji administracyjnych. 
 

4. udokumentowanie kontroli miejsca wyznaczonego jako miejsce izolacji 
zwierzęcia do czasu spełnienia wymagań przywozowych przed wydaniem 
decyzji administracyjnej przez PLW:  
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W protokołach kontroli PLW nie odnosił się do kontroli samego 
pomieszczenia do przetrzymywania zwierząt. Pomieszczenie jest 
przygotowane oraz posiada odpowiednie wyposażenie do 
przetrzymywania zwierząt.  
 

5. udokumentowanie nadzoru PLW nad wykonaniem decyzji 
administracyjnej o zawróceniu zwierzęcia do kraju pochodzenia 
w związku z nie spełnieniem wymagań przywozowych:  
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu gromadzi dokumentację 
związaną z wydaniem decyzji o zawróceniu właściciela zwierzęcia do 
kraju pochodzenia. 
 

6. udokumentowanie nadzoru PLW nad wykonaniem decyzji 
administracyjnej o uśpieniu zwierzęcia w związku z nie spełnieniem 
wymagań przywozowych:  
W kontrolowanym okresie PLW nie przeprowadzono eutanazji zwierząt. 
 

7. udokumentowanie nadzoru PLW nad wykonaniem decyzji o izolacji 
zwierzęcia do czasu spełnienia wymagań przywozowych: 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu gromadzi dokumentację 
oraz korespondencję z właściwymi miejscowo dla miejsca kwarantanny 
PLW. 
 

(Dowód kontroli: Załącznik 4, str.19) 
8. posiadane procedury dotyczące postępowania w przypadku przerwania 

lub uchylenia się właściciela zwierząt od obowiązku izolacji zwierząt: 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu posiada procedury 
odnośnie postępowania w przypadku zawrócenia zwierzęcia do kraju 
jego pochodzenia, w przypadku izolacji zwierzęcia, w przypadku 
konieczności uśpienia zwierzęcia, w przypadku uchylania się właściciela 
od obowiązku izolacji zwierzęcia. 
 

9. współpraca PLW z właściwą miejscowo jednostką Służby Celnej, w tym 
organizacja szkoleń: 
- opisano wyżej. 
 

10. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych, zleconych po poprzedniej 
kontroli. 

Nie wydawano zaleceń w przedmiotowym temacie. 
 

11. Uwagi mające wpływ na ocenę PLW w zakresie realizacji zadań 
wymienionych w art. 24a, 24b ust. 5 oraz art. 24c ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, nie wspomniane wcześniej: 
 
W czasie kontroli sprawdzono realizację poleceń Głównego Lekarza 
Weterynarii - wywieszenia informacji na temat przemieszczania zwierząt 
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towarzyszących i wwozu żywności. Sprawdzono umiejscowienie 
i oznakowanie konfiskatorów żywności.  
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu wystąpił z inicjatywą 
skierowania wniosku do GLW o zmianę interpretacji prawa, w związku 
z dużą ilością decyzji o zawróceniu zwierząt z granicy, który skierowano 
do GIW przy piśmie WIWzak.9111.70.2019, z dnia 17 grudnia 2019 r. 

12. Ocena: 
Pozytywna. 
 
Zaleceń i poleceń nie wydano. 
 

Z up. PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 
LEKARZA WETERYNARII 

(-) 
Renata Kondrat 

Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii 

 
(Podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym) 
 



UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP37280808

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie 
Nazwa adresata dokumentu: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W JAROSŁAWIU
Identyfikator adresata: piwjaroslaw
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie 
Nazwa nadawcy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie
Identyfikator nadawcy: wiwkrosno
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia 
Data doręczenia: 2020-01-31T10:22:10.621
Data wytworzenia poświadczenia: 2020-01-31T10:22:10.621
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK54183454

Dane uzupełniające (opcjonalne) 
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 54183454

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym 
dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania 
pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu 
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
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