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Data rozpoczęcia kontroli .......................................... 

Data zakończenia kontroli …………………………………  

Liczba dni przerw w kontroli ……………….................. 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr ...................... 
 

przeprowadzonej na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii  

w ………………………………………… z dnia ………….………… nr …………....................……………….. 

Czynności kontrolne poprzedzono okazaniem legitymacji służbowej oraz upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli. 

Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania kontroli wymagań zawartych w: 

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 306), 

- ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1421), 

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 poz. 638), 

- ustawie z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001), 

- rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, 

owiec lub kóz (Dz.U. z 2018 r. poz. 2505), 

- rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia 

zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003 r. Nr 168, poz. 1643), 

- rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych 

w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.), 

- rozporządzeniu Wykonawczego Komisji Nr 2021/605/UE z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającym szczególne 

środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, (Dz. U. UE L 129/1), 

- rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE. L Nr 300, str. 1 z późn. zm.). 

Niniejszy protokół może stanowić podstawę do wdrożenia postępowania administracyjnego lub 

zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. 
 

Informacje podstawowe  

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe Kontrolującego/ych (lub imienna pieczątka Kontrolującego):  
 
 
 
 

 

 

Dane Kontrolowanego – nazwa, adres i forma prawna działalności lub imię i nazwisko 
hodowcy, adres (lub pieczątka kontrolowanego): 
 
 
 
 
 
 

Numer/y siedziby stada: 

 

 

 
 

 

Pieczątka Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii 

LISTA KONTROLNA 
SPIWET – ASF  

na obszarach wymienionych  
w załączniku I do RWK 

2021/605/UE 
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Przed podjęciem czynności kontrolnych poinformowano Kontrolowanego o jego prawach  
i obowiązkach w trakcie kontroli. 

 
CZĘŚĆ I. Kontrola wymagań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt (kopia 
przekazywana do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).  
 
 

Informacje nt. zwierząt utrzymywanych w siedzibie stada (kategorie produkcyjne zgodnie z 

rozporządzeniem MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy 

utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w 

przepisach Unii Europejskiej) 

 Grupa 
Liczba świń 

oznakowanych/nieoznakowanych 
Liczba świń 

padłych 
Liczba świń 

chorych 

budynek 1 

prosięta i warchlaki 

(do 3 mies. życia) 
/     

tuczniki /    

lochy/loszki /    

knury/knurki /     

budynek 2 

prosięta i warchlaki 

(do 3 mies. życia) 
/   

tuczniki /   

lochy/loszki /   

knury/knurki /   

budynek 3 

prosięta i warchlaki 

(do 3 mies. życia) 
/   

tuczniki /   

lochy/loszki /   

knury/knurki /   

budynek 4 

prosięta i warchlaki 

(do 3 mies. życia) 
/   

tuczniki /   

lochy/loszki /   

knury/knurki /   

suma 
(jeżeli świnie są 
utrzymywane  
w więcej niż 4 budynkach 
wpisać ich liczbę tylko w 
tej rubryce) 

w sumie świń, w tym: /   

prosięta i warchlaki 

(do 3 mies. życia) 

/   

tuczniki /   

lochy/loszki /   

knury/knurki /   
 

Czy były odnotowane problemy zdrowotne świń od 
ostatniej wizyty 

TAK* - dla budynku nr  
  

NIE* 

Czy gospodarstwo jest pod opieką lekarza weterynarii 
TAK* - data ostatniej wizyty: 

 
NIE* 

 
Wymagania wynikające z ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (pkt 1-6) oraz 
rozporządzenia MRiRW w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (pkt 7) 
 

P – ocena pozytywna, N – ocena negatywna 
P N 

1.  

Siedziba stada jest zarejestrowana w Centralnej Bazie Danych Systemu 

Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (CBD SIRZ) prowadzonej przez ARiMR. 

Art. 9 
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2.  

Świnie utrzymywane w siedzibie stada są prawidłowo oznakowane, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (nie dotyczy prosiąt do 30 dnia życia).  

Art. 17 ust 2 pkt 3 i 31 

Art. 20 ust 2 pkt 1, 2a,  

Art. 22 ust.1  

  

3.  

Dopełniono obowiązku sporządzenia spisu świń i umieszczenia liczby świń 

ustalonej podczas spisu w księdze rejestracji w ustawowym terminie. 

Art. 20a ust 1 i 2 

  

4.  

Dopełniono obowiązku złożenia w Biurze Powiatowym ARiMR spisu świń w 

ustawowym terminie. 

Art. 20a ust 3 

  

5.  

Przestrzegana jest terminowość zgłaszania do ARiMR zdarzeń dotyczących świń, 

których dotyczy obowiązek znakowania (za ostatnie 12 miesięcy).  

Art. 12 ust 3a i 3c 

Art. 20 ust 2 pkt 2, ust. 2c  

Art. 22 ust. 1 i ust. 2  

  

6.  

Dopełniono obowiązku prowadzenia księgi rejestracji stada świń i przechowywania 

danych w niej zawartych przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. 

Art. 23 ust 3 

Art. 25 

  

7.  

Księga rejestracji stada świń jest prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, a 

wpisy są dokonywane w terminie 2 dni od daty zdarzenia (za ostatnie 12 miesięcy).  

§ 2 i § 4 rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz 

  

Opis niezgodności zaznaczonych w kolumnie „N” (ocena negatywna) w części I protokołu. 
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Zastrzeżenia lub wyjaśnienia Kontrolowanego do części I  protokołu.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacja o odmowie wpuszczenia Kontrolującego na teren gospodarstwa. 

 

 

 

 

 
................................................................... 

                                                                        (pieczątka, data i podpis Kontrolującego) 

 

Adnotacja o uniemożliwieniu przeprowadzenia wcześniej zapowiedzianej kontroli z winy 

Kontrolowanego z uwagi na niezapewnienie pomocy niezbędnej przy wykonaniu kontroli, w 

tym nieprzygotowaniu do kontroli zwierząt oraz pomieszczeń, w których przebywają 

zwierzęta. 

 

 

 

................................................................... 

(pieczątka, data i podpis Kontrolującego) 

 

Kontrolowany oświadcza, że zawiesił/ zakończył* prowadzenie działalności polegającej na 

chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Kontrolowany został pouczony, że na tej podstawie 

zostanie zmieniony stan działalności w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 

prowadzonym przez ARiMR. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

  ................................................................... 
                                     (data i czytelny podpis Kontrolowanego) 
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Ustalono, że siedziba stada jest nieaktywna: wyniki oględzin wskazują, że nie jest prowadzona 

działalność chowu i hodowli zwierząt, brak jest kontaktu z posiadaczem zwierząt. 

 

................................................................... 
                                  (data i czytelny podpis Kontrolowanego)* 

* Wypełnienie tej rubryki będzie stanowić podstawę do oznaczenia siedziby stada jako nieaktywnej/zawieszonej. 

Protokół kontroli (część I) sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Jeden egzemplarz pozostawiono u Kontrolowanego. Protokół podpisali: 
  

 

 

 

...................................................................   ................................................................... 
        (pieczątka, data i podpis Kontrolującego)                  (data i czytelny podpis Kontrolowanego) 

 
LUB adnotacja o odmowie podpisania protokołu kontroli (część I) przez Kontrolowanego:2 

 

 

 

 

................................................................... 
             (pieczątka, data i podpis Kontrolującego) 

 

W przypadku odmowy przyjęcia, protokół kontroli (część I) doręczono kontrolowanemu za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru  

 

w dniu …………………………………………. r. 
 

                                                                                        …..……….……………………………………………. 

                                                                                                                  (pieczątka, data i podpis Kontrolującego)                                                                        

 

POUCZENIE 

1) Zastrzeżenia do protokołu (część I) można zgłosić w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

2) Odmowa podpisania protokołu kontroli (część I) nie stanowi przeszkody do podpisania go przez Kontrolującego  

i realizacji ustaleń kontroli. 
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CZĘŚĆ II –  kontrola wymagań w zakresie w zakresie dokumentacji 
dotyczącej leczenia zwierząt, świń padłych, przestrzegania zakazu żywienia 

świń odpadami kuchennymi oraz przestrzegania wymogów w zakresie 
bioasekruacji.  

P – ocena 

pozytywna, 

N – ocena 

negatywna, 
ND – nie dotyczy  

P N ND 

1. 

Przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, znajdują się tablice 
z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony" 

§ 3 rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, 
jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki 

spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są 
wprowadzane na rynek  

   

2. 

W gospodarstwie znajduje się dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu 
leczenia i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych  

 
Art. 12 ust. 6a ustawy o ochronie zwierząt  

   

3. 
W gospodarstwie znajduje się dokumentacja weterynaryjna dotycząca padłych 
zwierząt. 

Art. 12 ust. 6a ustawy o ochronie zwierząt 

   

4. 

Przestrzegany jest zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem 
paszowym zawierającym odpady gastronomiczne. 
 

Art. 11 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1069/2009        

   

Wymagania wynikające z rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych w 
związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń / załącznika II do RWK 2021/605 

dotyczące gospodarstw wprowadzających na rynek świnie lub produkty zwierzęce poza 
obszary wskazane w załączniku I:  

5. Świnie wprowadzane do gospodarstwa zaopatrzone są w świadectwo zdrowia.  
§ 7RMRiRW 

   

Przestrzegane są nakazy:    

6. 
utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt ze 
zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi 

§1 ust. 1 pkt 1 lit. a/ II pkt 2 lit. a  

   

7. 

utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych 
pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających 
oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych 
pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne   
§1 ust. 1 pkt 1 lit. b 

   

8. 

sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na 
prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące 
aktualizowanie tego spisu 

§1 ust. 1 pkt 2 

   

9. 
karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących 
oraz domowych 

§ 1 ust. 1 pkt 3 

   

10. 

wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do gospodarstwa w którym 
są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami 

do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami 
z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat 
powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość 
– nie mniejsza niż 1 m, a  także stałe utrzymywanie tych mat w stanie 
zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego; 

§ 1 ust. 1 pkt 4 lit. a 

   

11. 

wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, 

które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie 

§ 1 ust. 1 pkt 4a  
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12. 

zabezpieczenia wybiegu podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co 

najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, w przypadku gdy świnie lub 

utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub świniodziki są utrzymywane 

w gospodarstwie w systemie otwartym, a także zabezpieczenia każdego 

wjazdu i wyjazdu oraz wejścia i wyjścia z takiego wybiegu matą dezynfekcyjną, 

spełniającą wymagania jak wskazane w pkt 10 i 11 protokołu  

§ 1 ust. 3 

   

13. 

wyłożenia mat dezynfekcyjnych/obecności niecek dezynfekcyjnych/lub 

stosowania urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję *) przed 
wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie,  
i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat 
powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie 
mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub 
wyjeżdżającego z tego gospodarstwa, a także stałe utrzymywanie mat 
dezynfekcyjnych/niecek dezynfekcyjnych*) w stanie zapewniającym 
utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;  
 
*) niepotrzebne skreślić 

§ 1 ust. 1 pkt 4 lit. b 
§ 1 ust. 1b 

   

14.  

stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed 
rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia 
ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk 
oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia 

§ 1 ust. 1 pkt 5/ II pkt 2 lit. c 

   

15. 

bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do 

obsługi świń 

§ 1 ust. 1 pkt 6 

   

16. 

używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży 
ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do 
wykonywania tych czynności 

§ 1 ust. 1 pkt 7/ II pkt 2 lit. b 

   

17.  

prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w 
związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009, zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia 
zwierzęcego”, wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób 
do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie 

§ 1 ust. 1 pkt 8/ II pkt 2 lit. f 

   

18. 

uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków,  

w których są utrzymywane świnie/ zakaz wstępu nieupoważnionych osób i 

środków transportu mających dostęp do gospodarstwa, w którym utrzymuje 

się świnie 

§ 1 ust. 1 pkt 9/ II pkt 2 lit. e 

   

19. wdrożenia programu monitorowania i zwalczania gryzoni 
§ 1 ust. 1 pkt 10 

   

 
Przestrzegane są zakazy: 

20. 

karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego 
ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno 
poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru 
świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 
30 dni przed ich podaniem świniom 

§ 1 ust.1d pkt 1 
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21. 

wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, 
słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami 
lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu 
unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w 
miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej 
wykorzystaniem 

§ 1 ust.1d pkt 2 

   

22. 

wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane 
świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, 
zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego oraz 
materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF  

§ 2 ust.1 pkt 1 

   

23. 
prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż 
utrzymywane w tym gospodarstwie 

§ 1 ust.1e 
   

24. 

wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu 
ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie 
takich zwierząt 

§ 2 ust.2 pkt 2/ II pkt 2 d  

   

 
Pomieszczenia i budynki gospodarstwa muszą: 
                                                                                                   II pkt 2 lit. g 

25. 

być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do 
pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich 
paszą i materiałem ściółkowym  
II pkt 2 lit. g (i) 

   

26. 
umożliwiać mycie i odkażanie rąk  
II pkt 2 lit. g (ii) 

   

27. 
umożliwić czyszczenie i odkażanie pomieszczeń  
II pkt 2 lit. g (iii) 

   

28. 
posiadać warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, 
w których utrzymuje się świnie. 
II pkt 2 lit. g (iv) 

   

29.  

w gospodarstwie znajduje się ogrodzenie ochronne okalające co najmniej 
pomieszczenia, w których utrzymywane są świnie oraz budynki w których 
przechowuje się paszę i ściółkę.  
                                                                                                    II pkt 2 lit. h 

   

W gospodarstwie znajduje się plan bioasekuracji dostosowany do profilu gospodarstwa i obejmuje on 
co najmniej: 
II pkt 2 i) 

30. 
podział gospodarstwa dla pracowników na strefy „czyste” i „brudne”, w tym 
uwzględnia się przebieralnie, prysznice i jeśli zasadne, jadalnie  
II pkt 2 lit. i (i) 

   

31. 
ustanowione zasady wprowadzania do gospodarstwa nowych świń  
II pkt 2 lit. i (ii) 

   

32. 
Procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, 
wyposażenia i higieny pracowników 
II pkt 2 lit. i (iii) 

   

33. 
zasady dotyczące żywności dla pracowników  
II pkt 2 lit. i (iv) 

   

34. 
zakaz utrzymania świń przez pracowników spoza gospodarstwa  
II pkt 2 lit. i (iv) 

   

35. 
zasady ustawicznych szkoleń pracowników 
II pkt 2 lit. i (v) 
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36. 

ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań 
logistycznych w celu zapewnienia właściwego rozdzielenia różnych jednostek 
epizootycznych oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu 
świń z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i innymi 
jednostkami epizootycznymi 
II pkt 2 lit. i (vi) 

   

37. 

procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów bioasekuracji od 
osób i podmiotów dokonujących prac budowlanych lub napraw w 
pomieszczeniach lub budynkach 
II pkt 2 lit. i (vii) 

   

38.  
Zasady audytu wewnętrznego lub samooceny w zakresie wdrożenia i egzekucji 
środków bioasekuracji 
II pkt 2 lit. i (viii) 

   

Opis niezgodności zaznaczonych w kolumnie „N” (ocena negatywna) w części II protokołu 
wraz ze wskazaniem ich zakresu i skutków.  

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

.............................................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................ ........................................................ 

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

........................................................................................................................................ ............................ 

...................................................................................................... .............................................................. 
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Zastrzeżenia lub wyjaśnienia Kontrolowanego do części II  protokołu.3 

............................................................................................................................. ....................................... 

.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

.............................................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................ ........................................................ 

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

 

 

Informacje na temat badań klinicznych i pobierania próbek do badań laboratoryjnych 

 

Liczba świń 
poddanych 

badaniu 

klinicznemu z 
pomiarem 

wewnętrznej 
ciepłoty ciała  

Wynik badania klinicznego świń (wraz z 
pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciała)  

w każdym z budynków w gospodarstwie; 

jeżeli stwierdzono odchylenia należy 
wpisać jakie 

 

Liczba świń, od których 

pobrano próbki do badań 
laboratoryjnych  

nie ma obowiązku 
wypełniania, jeśli nie 
pobierano próbek a 

wyniki badania 
klinicznego w każdym 
budynku nie wykazały 

odchyleń 

Numery protokołów 
pobrania próbek do badań 

laboratoryjnych  
nie ma obowiązku 

wypełniania, jeśli nie 
pobierano próbek a wyniki 

badania klinicznego w 
każdym budynku nie 
wykazały odchyleń 

budynek 1  

W normie / Odchylenia (niepotrzebne skreślić) 

  
1)                      2) 

3)                      4) 

5)                      6) 

budynek 2  

W normie / Odchylenia (niepotrzebne skreślić) 

  
1)                      2) 

3)                      4) 

5)                      6) 

budynek 3  

W normie / Odchylenia (niepotrzebne skreślić) 

  
1)                      2) 

3)                      4) 

5)                      6) 

budynek 4  

W normie / Odchylenia (niepotrzebne skreślić) 

  
1)                      2) 

3)                      4) 

5)                      6) 
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Adnotacja o odmowie wpuszczenia Kontrolującego na teren gospodarstwa. 

 

 

 

 

................................................................... 
(pieczątka, data i podpis kontrolującego) 

Protokół kontroli (część II) sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden 

egzemplarz pozostawiono u Kontrolowanego.  
  

 

 

 

 

    ...................................................................                                 ............................................................................... 

            (pieczątka, data i podpis Kontrolującego)                                   (data i podpis Kontrolowanego) 

 

LUB adnotacja o odmowie podpisania protokołu kontroli (część II) przez Kontrolowanego:4,5 
 

 

 

 

 

 

................................................................... 

  (pieczątka, data i podpis Kontrolującego) 

 

W przypadku odmowy przyjęcia, protokół kontroli (część II)  doręczono Kontrolowanemu za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru  

 

w dniu …………………………………………. r. 

 

                                                                                   

                                                                                              …..……….……………………………………………. 

                                                                                                  (pieczątka, data i podpis Kontrolującego) 

 

Protokół sporządzono w ……………………………………………………............................................ 

 

 

 

 

 

……………………………………………….                                                       ……….…………………………………………….          

     (data i podpis Kontrolowanego)                                                         (pieczęć, data i podpis oraz pieczęć Kontrolującego) 

 

  

POUCZENIE: 

3) Kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych 

w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do protokołu lub w osobnym dokumencie  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń wniesionych przez 

Kontrolowanego, Kontrolujący dokona zmian w protokole kontroli przez opisanie zmiany brzmienia jego poszczególnych 

fragmentów lub dokonanie skreśleń. 

4) Kontrolowanemu przysługuje prawo odmowy złożenia podpisu. W przypadku odmowy podpisania protokołu, istnieje 

obowiązek złożenia na tę okoliczność, przez Kontrolowanego, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu, wyjaśnień 

dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, 

termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia podmiotowi 

kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń. 

5) Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez Kontrolującego i realizacji ustaleń 

kontroli.   

 


