
 
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 

 
 
 
Lista kontrolna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie do 
wystąpienia pokontrolnego WIWzak.1611.8.2019 
Data kontroli: 2019-06-10 
Okres objęty kontrolą: 21 października 2017 r. do 9 czerwca 2019 r. 
 
1. Adres PIW:  

ul. Warszawska 12, 35-205 Rzeszów. 
2. Przejścia graniczne, objęte właściwością miejscową PLW w Rzeszowie, 

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: 
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 

 
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:  

Po godzinach urzędowania w informacji telefonicznej podawane są 
numery telefonów służbowych Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz 
Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

 
- Czy nr telefonu do PLW jest udostępniony właściwej jednostce Służby 

Celnej na przejściu granicznym, objętym miejscową właściwością 
PLW:  

Telefon alarmowy PLW udostępniony jest miejscowej jednostce Służby 
Celnej na podstawie Porozumienia z dnia 6 lutego 2018 r. 

 (Dowód kontroli: Załącznik nr 1) 
 

- Czy PLW posiada kontaktowy numer telefonu do właściwej jednostki 
Służby Celnej na przejściu granicznym, objętym miejscową 
właściwością PLW: 

Telefon do jednostki Służby Celnej udostępniono PLW na podstawie ww. 
porozumienia 

 
 
 

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 
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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  Baza Aktów Prawnych 
Lex 

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: 
 

   

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

X   

- właściciela ptaków 
przemieszczanych  
jako zwierzęta domowe 
towarzyszące podróżnym 

X   

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 
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Lp. Rodzaj przepisów TAK NIE UWAGI 
1 Źródło posiadanych przepisów 

prawnych i informacji oraz ich 
aktualizacji. 

X  Baza Aktów Prawnych 
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  Szkolenia wewnętrzne 

 
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 są udostępnione informacje o wymaganiach 
dla zwierząt przemieszczanych w celach niehandlowych w formie 
przekierowania na stronę GIW. 
 

- korespondencja w wersji papierowej lub elektronicznej oraz informacje 
udzielane telefonicznie: 
Informacje na temat wymagań dla przemieszczania zwierząt w celach 

niehandlowych udzielane są głównie drogą telefoniczną.  
 
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: 
2) organizacja przekazywania wiedzy pozostałym pracownikom, którzy nie 

uczestniczyli w szkoleniach:  
Szkolenia wewnętrzne organizowane są w przypadku uczestnictwa 

pracowników w naradzie w GIW. 
 

3) organizowane przez PLW dla innych organów lub służb: 
- data i temat przeprowadzonych szkoleń: 
15 listopada 2017 r. Zasady przemieszczania zwierząt domowych 

o charakterze niehandlowym w związku z sytuacją epizootyczną odnośnie 
grypy ptaków i ASF. Szkolenie prowadzono dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej i Służby Celnej. W 2018 r. szkoleń nie prowadzono. 

4) udokumentowanie szkoleń (np. lista obecności):  
Szkolenie udokumentowano protokołem oraz sporządzono listę 

obecności. 
(Dowód kontroli: Załącznik nr 2) 
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5) udział PLW lub wyznaczonych pracowników PIW w szkoleniach 

organizowanych przez inne organy lub służby (GIW, WIW, inne PIW, 
jednostki Służby Celnej, firmy zewnętrzne):  
Pracownik PIW brał udział w szkoleniach organizowanych przez GIW 
w roku 2017 i 2018 r. 

 
8. Ilość decyzji administracyjnych, wydanych przez PLW w okresie 

objętym niniejszą kontrolą: 
 

- ilość wydanych decyzji: 
W okresie objętym kontrolą PLW w Rzeszowie nie wydawał 

przedmiotowych decyzji. 
- liczba zwierząt objętych w/w decyzjami: 0 

 
 

 
Powiatowy 

Lekarz 
Weterynarii 

w Rzeszowie. 

liczba zwierząt objętych decyzjami o: 
zawróceniu do 

kraju pochodzenia 
izolacji do czasu 

spełnienia 
wymagań  

Uśpieniu 

psy koty inne psy koty inne psy koty Inne 
          
          
          

 
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: 

PLW posiada opracowane stosowne procedury. 
- prawidłowość wydawanych przez PLW decyzji administracyjnych, 
w tym podstawy prawne decyzji: 

 - nie dotyczy 
 
2) dokumentowanie kontroli spełnienia wymagań przywozowych 

zwierzęcia przed wydaniem decyzji administracyjnej przez PLW: 
 - nie dotyczy 
 
3) udokumentowanie kontroli miejsca wyznaczonego jako miejsce 

izolacji zwierzęcia do czasu spełnienia wymagań przywozowych 
przed wydaniem decyzji administracyjnej przez PLW: 

 
Miejsce izolacji zwierząt kontrolowane jest przez PLW podczas każdej 

wizytacji lotniska. Wizytacje lotniska dokumentowane są protokołami. 
(Dowód kontroli: Załącznik nr 3) 
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4) udokumentowanie nadzoru PLW nad wykonaniem decyzji 
administracyjnej o zawróceniu zwierzęcia do kraju pochodzenia 
w związku z nie spełnieniem wymagań przywozowych : 

-nie dotyczy 
 
5) udokumentowanie nadzoru PLW nad wykonaniem decyzji 

administracyjnej o uśpieniu zwierzęcia w związku z nie spełnieniem 
wymagań przywozowych: 

-nie dotyczy 
 
6) udokumentowanie nadzoru PLW nad wykonaniem decyzji o izolacji 

zwierzęcia do czasu spełnienia wymagań przywozowych : 
-nie dotyczy 
 
7) posiadane procedury dotyczące postępowania w przypadku 

przerwania lub uchylenia się właściciela zwierząt od obowiązku 
izolacji zwierząt: 

Procedury określające sposób postępowania w ww. przypadkach są 
załącznikiem do porozumienia. 
 
8) współpraca PLW z właściwą miejscowo jednostką Służby Celnej, 

w tym organizacja szkoleń: 
Współpraca PLW w Rzeszowie ze Służbą Celną realizowana jest na 

podstawie porozumienia. 
 

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

Nie wydawano zaleceń pokontrolnych odnośnie przedmiotowych 
zagadnień 

 
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: 

Brak uwag 
 
12. Ocena: Pozytywna (6,21 pkt) 
 
 

 
Mirosław Welz 

Podkarpacki Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii 

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 



UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP31798086

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie 
Nazwa adresata dokumentu: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W RZESZOWIE
Identyfikator adresata: piwrzeszow
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: 2019-08-16T14:44:08.430
Data wytworzenia poświadczenia: 2019-08-16T14:44:08.430
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK46574327

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

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 46574327

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
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-6b0cae0fd0d9a916bd765067b871d431 : 
referencja ID-8395e2cc2adfa2bb45f3cfb97c7d7ee2 : koperta.xml
referencja : #xades-id-6a3c137866a45fb6e03886f0272dc588
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