
 
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 Lekarza Weterynarii w Przemyślu do 
wystąpienia pokontrolnego WIWzak.1611.11.2020 
Data kontroli: 2022-10-05 
Okres objęty kontrolą: od 16 października 2020 r. do 5 października 2022 r. 
 
1. Adres PIW: 

Ul. Lwowska 7 A, 37-700 Przemyśl 
 
 
2. Przejścia graniczne, objęte właściwością miejscową PLW w 

Przemyślu, 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 Medyce, (przejście drogowe) i Przemyślu (przejście 
kolejowe) 

 
 
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:  

Informacja o numerze telefonu alarmowego podawana jest podczas 
połączenia z telefonem stacjonarnym PIW. W trybie kwartalnym 
sporządzane są w PIW harmonogramy dyżurów telefonicznych 
inspektorów, którzy w razie potrzeby przyjmują zgłoszenia. 

Informacja o osobach pełniących dyżur pod telefonem alarmowym 
przekazywana jest comiesięcznie do Policji i innych służb. 

- Czy nr telefonu do PLW jest udostępniony właściwej jednostce 
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na przejściu granicznym, 
objętym miejscową właściwością PLW:  

Telefon udostępniony jest jednostkom KAS na przejściach granicznych 
w Medyce i w Przemyślu. 

 
- Czy PLW posiada kontaktowy numer telefonu do właściwej 

jednostki Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu 
granicznym, objętym miejscową właściwością PLW: 

Telefony właściwych jednostek KAS są w dyspozycji Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Przemyślu. 
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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  Eur-Lex, 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: 
 

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  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  Aktualizacje prawodawstwa 
przekazywane są na bieżąco w czasie 
spotkań szkoleniowych. Częstotliwość 
spotkań zależy od zmian w prawie. 

 
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: 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu na swojej stronie 

internetowej udostępnia linki do stron GIW. 
 

 korespondencja w wersji papierowej lub elektronicznej: 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu udziela informacji w formie 

korespondencyjnej. 
W kontrolowanym okresie korespondencja oraz informacje telefoniczne 

dotyczyły głównie przemieszczeń zwierząt domowych towarzyszących 
uchodźcom z terenu Ukrainy. 
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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: 

 
W kontrolowanym okresie nie organizowano szkoleń dla służb i organów 

z powodu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. 
 
 organizacja przekazywania wiedzy pozostałym pracownikom, którzy nie 

uczestniczyli w szkoleniach: 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu organizuje spotkania 
z pracownikami inspektoratu w miarę potrzeb oraz w celu przekazania 
informacji nt. zmian prawa w zakresie przemieszczania zwierząt. 

 
2) organizowane przez PLW dla innych organów lub służb: 

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu na bieżąco współpracuje z 

Podkarpackim Urzędem Celno –Skarbowym w Przemyślu, Delegaturą USC 
w Przemyślu. 

3) udokumentowanie szkoleń (np. lista obecności):  
Szkolenia dokumentowane są za pomocą protokołów oraz notatek ze 

szkoleń. 
 

4) harmonogram szkoleń: 
Szkolenia prowadzone są w zależności od potrzeb np. aktualizacja 

prawa, przeszkolenie nowych pracowników. Nie jest opracowywany 
harmonogram szkoleń. 

 
5) udział PLW lub wyznaczonych pracowników PIW w szkoleniach 

organizowanych przez inne organy lub służby (GIW, WIW, inne PIW, 
jednostki Służby Celnej, firmy zewnętrzne):  
PLW oraz wyznaczeni pracownicy uczestniczą w naradach oraz 

szkoleniach organizowanych przez WIW oraz GIW. 
 

 
8. Ilość decyzji administracyjnych, wydanych przez PLW w okresie 

objętym niniejszą kontrolą: 
 

- ilość wydanych decyzji: 
W okresie objętym kontrolą, 
PLW w Przemyślu wydawał 125 decyzji. 

 
- liczba zwierząt objętych w/w decyzjami:  

178 psów i 48 kotów 
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Powiatowy 

Lekarz 
Weterynarii 
w Przemyślu 

liczba zwierząt objętych decyzjami o: 
zawróceniu do 

kraju pochodzenia 
izolacji do czasu 

spełnienia 
wymagań  

uśpieniu 

psy koty inne psy koty inne psy koty inne 
2020 98 16  3      
2021 45 14        
2022 32 18  22      

 
 

9. Ocena poszczególnych czynności PLW podczas ustanawiania 
kwarantanny: 

 
Nadzorowane przejścia graniczne w Medyce i w Przemyślu posiadają 

pomieszczenia wyznaczone do przetrzymywania zwierząt towarzyszących. 
 

1) posiadane procedury dotyczące postępowania w przypadku 
przerwania lub uchylenia się właściciela zwierząt od obowiązku 
izolacji zwierząt: 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu posiada procedurę 
dotyczącą możliwości działania w ww. przypadku. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii współpracuje z miejscową jednostką KAS 
na bazie porozumienia. 

 
10. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych, zleconych po poprzedniej 

kontroli.  
W kontrolach okresowych nie wydawano zaleceń w kontrolowanym 

zakresie. 
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: 

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystawia ocenę 
pozytywną z zakresu nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
Przemyślu nad przejściami granicznymi z Ukrainą w Medyce i Przemyślu. 

 
Z up. PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 

LEKARZA WETERYNARII 

(-) 
Janusz Ciołek 

Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii 

 
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


