INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Ogólne wymagania dla prowadzenia kontroli transportu zwierząt
Informacja dla funkcjonariuszy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej
kontrolujących transport drogowy zwierząt.
I.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856, tj., z późn. zm.) –
dalej jako uoz.
2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt
podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93
/119/WE oraz rozporządzenie nr 1225/97 (Dz.U. L. 2005 3.1, z późn zm.) – dalej jako 1/2005.
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414, tj., z późn.
zm.) - dalej jako utd.
4. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr
204, poz. 1281, z późn. zm.) – dalej jako irz.

II.
Ogólne warunki transportu
Zwierzęta: niedopuszczalny jest transport zwierząt niezdolnych do transportu.
Są to zwierzęta: niezdolne do samodzielnego poruszania się (ranne, kontuzjowane, nie mogące wstać),
nowonarodzone z niezagojoną pępowiną.
Transportowanych zwierząt nie można wiązać za rogi, poroża oraz pierścienie nosowe. Zwierzęta nie
mogą mieć zakładanych pęt na nogi.
Środek transportu, którym przewożone są zwierzęta powinien być tak skonstruowany, aby nie
powodował niebezpieczeństwa powstania urazów podczas transportu, zapobiegał przemieszczaniu się
zwierząt. Wysokość przestrzeni załadunkowej powinna zapewniać naturalną postawę ciała. Koniowate
nie mogą być przewożone na wielopoziomowych środkach transportu, chyba, że górny pokład jest pusty.
Środek transportu powinien być zabezpieczony przed wyciekiem moczu i obornika.
Oznakowanie pojazdu musi wskazywać, że transportowane są w nim zwierzęta.
III.

Dokumentacja transportu - zgodnie z 1/2005
RODZAJ TANSPORTU

Transport zwierząt przez
do 65 km

do 8 godz.

pow. 8 godz.

licencja dla kierowców i osób obsługujących

X

X

zezwolenie TYP 1

X

DOKUMENACJA

ich posiadacza do 50 km

zezwolenie TYP 2

X

Świadectwo zatwierdzenia środka transportu do długotrwałego

X

transportu

Dokumenty określające pochodzenie zwierząt, miejsce, datę i czas

X*

X **

X **

zwierząt

Identyfikacja

wyjazdu, miejsce przeznaczenia , przewidywany czas transportu

Paszport - bydło i konie

X

X

X

X

oznakowanie zwierząt

X

X

X

X

*Nie jest określona forma dokumentu.
** W przypadku przewozu międzynarodowego informacje znajdują się w świadectwie zdrowia
W przypadku przewozu trwającego powyżej 8 godzin w dzienniku podróży ostemplowanym przez
urzędowego lekarza weterynarii.
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Wzory dokumentów
Zezwolenie przewoźnika TYP 1 (do 8 h)

TYP 2 (powyżej 8h)

Licencja kierowcy / osoby obsługującej

Świadectwo zatwierdzenia środka transportu
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IV.

Identyfikacja zwierząt

Świnie (świnie znakowane są numerem gospodarstwa pochodzenia – brak numerów indywidualnych, brak
paszportów)

– tatuaż na obu małżowinach usznych albo na grzbiecie, w prawej małżowinie tatuuje się 7 pierwszych
cyfr, w lewej pozostałe – lub
– kolczyk w lewej małżowinie usznej wg wzoru.

Bydło – kolczyki w obu małżowianach usznych wg wzoru:
(każda sztuka – niepowtarzalny numer kolczyka).

Każda sztuka bydła musi być zaopatrzona w paszport – w obiegu znajdują się paszporty „stary” i „nowy”
(jednostronicowy, obustronnie zadrukowany dokument formatu A5, ).

„stary”

„nowy”

Owce i kozy – znakowane indywidualnym numerem - tatuaż na uszach, lub kolczyki (obowiązują dwa rodzaje
kolczyków), brak paszportów. Zwierzętom musi towarzyszyć dokument przewozowy.

Konie – muszą być zaopatrzone w paszport (wielostronicowa broszura formatu A5), znakowanie koni poprzez
wszczepienie transpondera (jednostronnie, środek bocznej powierzchni szyi), do kontroli niezbędny czytnik.
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V.

Sankcje karne

Niespełnienie przez przewoźnika opisanych wyżej wymagań jest wykroczeniem z art. 37b – uoz
podlegającym karze aresztu lub grzywny.
Art. 37b uoz
ust. 1.
Kto, będąc przewoźnikiem w rozumieniu art. 2 lit. x rozporządzenia nr 1/2005:
pkt 1)
transportuje zwierzęta bez n/w dokumentów:
– określających pochodzenie zwierząt i ich właściciela, miejsce, datę, czas wyjazdu, miejsce
przeznaczenia i przewidywany czas przejazdu,
– zezwolenie dla przewoźnika (przewóz do 8 godz.),
– zezwolenie dla przewoźnika (przewóz powyżej 8 godz.);
pkt 2)
transportuje zwierzęta bez licencji dla kierowców i osób obsługujących pojazdy przewożące
konie lub bydło, owce, kozy świnie, drób;
pkt 3)
transportuje zwierzęta bez świadectw zatwierdzenia środka transportu (do transportu
powyżej 8 godz.);
pkt 4)
nie zapewnia transportowanym zwierzętom warunków, o których mowa w załączniku I do
1/2005 (opisane wyżej);
pkt 5)
*nie wypełnia obowiązku zapewnienia obecności przeszkolonej (licencjonowanej) osoby
obsługującej zwierzęta (wyjątek: kierowca jest obsługującym lub przewóz w odpowiednio
wyposażonych w karmę i wodę kontenerach – w niewywracających się pojemnikach)
*Nie dotyczy transportu do 65 km.
Funkcjonariusze Policji jak i ITD są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Przepisy karne dotyczące wykroczeń w transporcie zwierząt ustanawia także art. 92 ust 1 - 4 + zał. nr 1 lp.
3 i zał. nr 2 lp. 4 – 13 - utd. Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez przewoźnika
nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia podlega karze pieniężnej wymierzonej przez organ ITD na
podst. art. 92a ust. 1 + zał. 3 lp. 8.1. - utd (zezwolenia i licencje, o których mowa w 1/2005 i w utd nie są
tożsame z wyjątkiem zezwolenia z zał. 3 lp. 8.1. utd).
Nieprawidłowości dotyczące zaopatrzenia zwierząt w paszporty i kolczyki stanowią wykroczenie z art. 33
ust.1 pkt 14 i 15 irz.
Uwaga: transport zwierząt w sposób powodujący zbędne cierpienie (np. rany, kontuzje, zbytnie
zagęszczenie) i stres jest znęcaniem się nad zwierzętami (art. 6 ust. 2 pkt 6 - uoz). Przestępstwo to jest
zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawieniem wolności do lat 2 (art. 35 ust. 1a uoz).
VI.

Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną

Powiadomienie – przesłanie notatki do
właściwego
dla
miejsca
kontroli
Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW)

Wezwanie właściwego dla miejsca kontroli Powiatowego
Lekarza Weterynarii (m.in.) w przypadku:

stwierdzenie
wszelkich
naruszeń
dotyczących zasad transportu zwierząt
(PLW podejmuje działania w celu
wyegzekwowania działań naprawczych,
lub powiadamia właściwy organ, który
wydał zezwolenie lub świadectwo
zatwierdzenia)

1) stwierdzenia naruszeń dot. dobrostanu zwierząt, ze
względu na konieczność podjęcia decyzji co do dalszego
transportu, w szczególności:
–
transportu
zwierząt
kontuzjowanych,
rannych,
niezdolnych do samodzielnego poruszania się, leżących lub
martwych
– stanu technicznego środka transportu powodującego
ciężkie urazy zwierząt,
2) transportu zwierząt nieoznakowanych, bez identyfikacji.

każdy ww. przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i zaleca się uzgodnienie z PLW
Uwaga! W materiale ograniczono się do najistotniejszych elementów możliwych do weryfikacji w trakcie
kontroli transportu zwierząt.
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