Pieczęć Inspektoratu Weterynarii

LISTA KONTROLNA
SPIWET „PASZE C”
wytwarzanie pasz na własne potrzeby,
Ŝywienie zwierząt, produkcja pierwotna

PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr................................................
Data inspekcji………………………………………………………..
Godzina rozpoczęcia inspekcji……………………………………..
Godzina zakończenia inspekcji…………………………………….
Podstawa prawna
Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U nr 33, poz. 287, z późn. zm.), Ustawa z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267).Ustawa z dnia
22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398.), ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. 2008 nr. 45, poz. 271, z późn. zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r.
Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12
stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 8.02.2005, str. 1, z
późn. zm.), Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w
sprawie dodatków stosowanych w Ŝywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003 str. 29; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t.40, str.238), Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z
prawem paszowym i Ŝywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz.
UE L 165 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące
zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z
31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.32, str. 289, z późn. zm.),
Rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające
ogólne zasady i wymagania prawa Ŝywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa Ŝywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.202 str.1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), rozporządzenie (WE) nr
1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej
Ŝywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32,
str. 432), rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r.
dotyczącego moŜliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz moŜliwości
śledzenia Ŝywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i
zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.
Urz. UE L 287 z 5.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650),
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy
Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.U.
L 229 z 1.9.2009, str. 1—28), rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 roku w
sprawie kategorii stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu
leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności (Dz. U. 2008 nr 107, poz.
683), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i
ewidencji (Dz. U. z 2011r. Nr 224, poz. 1347), rozporządzenie 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 spoŜywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są
wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003r. Nr 168, poz. 1643)

Imię i nazwisko oraz adres właściciela gospodarstwa :

Weterynaryjny Numer
Identyfikacyjny

Kod działalności:

Gatunki, grupy wiekowe oraz liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie:

Stosowane są jakie materiały paszowe?

Stosowane dodatki paszowe i mieszanki paszowe:

Własne(wymienić):

Własne(wymienić):

z zakupu(wymienić):

z zakupu(wymienić):

Osoba obecna przy kontroli(określić czy jest to właściciel czy osoba upowaŜniona i na jakiej podstawie):

Kontrolujący inspektor weterynaryjny:
Nr i data wydania upowaŜnienia:

Data poprzedniej kontroli:

Czy wykonano zalecenia nałoŜone w wyniku poprzedniej kontroli?

Pomieszczenia i wyposaŜenie
Czy pomieszczenia, wyposaŜenie, pojemniki, skrzynie i pojazdy przeznaczone do przetwarzania i
przechowywania pasz, a takŜe ich bezpośrednie otoczenie utrzymywane są w czystości oraz, jeśli jest to
konieczne, poddawane odpowiedniej dezynfekcji?
TAK
1.

NIE

Proszę wskazać sprawdzone w trakcie kontroli pomieszczenia i urządzenia:

(załącznik I rozporządzenia 183/2005)
Czy zapewnione są higieniczne warunki produkcji, transportu i przechowywania pasz?
2.

TAK

NIE

(załącznik I rozporządzenia 183/2005)
Czy rozkład, rozplanowanie, konstrukcja i rozmiar pomieszczeń oraz sposób zainstalowania wyposaŜenia
pozwalają na ich odpowiednie oczyszczanie i/lub dezynfekcję
3.

TAK

NIE

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)

4.

Czy stropy oraz instalacje napowietrzne są zaprojektowane, skonstruowane i wykończone w sposób
zapobiegający gromadzeniu się zanieczyszczeń, ograniczający skraplanie wody i rozrost pleśni oraz
rozprzestrzenianie się cząstek, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i jakość pasz?
TAK

NIE

(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
Czy podłogi i ściany pomieszczeń są skonstruowane tak, Ŝe umoŜliwiają skuteczne czyszczenie lub/i
dezynfekcję?
5.

TAK

NIE

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Jaki jest system Ŝywienia zwierząt w gospodarstwie?
6.

Czy koryta i poidła skonstruowane są tak, Ŝe umoŜliwiają skuteczne czyszczenie i dezynfekcję oraz
uniemoŜliwiają zanieczyszczenie odchodami?
TAK
7.

NIE

Proszę wskazać rodzaj koryt i poideł znajdujących się w gospodarstwie:

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Czy liczba poideł i karmideł jest dostosowana do liczby zwierząt?
8.

TAK

NIE

Czy obiekty słuŜące do produkcji zwierzęcej oraz urządzenia do zadawania pasz są regularnie i
kompleksowo czyszczone?
TAK
9.

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia tego wymogu?

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Czy preparaty chemiczne wykorzystywane do czyszczenia i odkaŜania poideł i koryt stosowane są zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami i przechowywane z dala od paszy i miejsca jej zadawania?
10.

TAK

NIE

Proszę wskazać rodzaje stosowanych preparatów chemicznych:

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Czy w procesie wytwarzania pasz stosuje się czystą wodę, posiadającą odpowiednią jakość dla zwierząt?
TAK
11.

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(załącznik I rozporządzenia 183/2005)
Czy pomieszczenia przeznaczone do produkcji i przechowywania pasz są zabezpieczone przed dostępem
zwierząt dzikoŜyjących, domowych, gryzoni, ptaków i owadów oraz zwierząt gospodarskich?
TAK
12.

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(załącznik I rozporządzenia 183/2005)

Czy pasze są przechowywane w sposób uniemoŜliwiający zanieczyszczenie środkami ochrony roślin lub
innymi substancjami chemicznymi, których zawartość moŜe stanowić zagroŜenie dla zdrowia zwierząt oraz
jakości produktów pochodzenia zwierzęcego?
13.

TAK

NIE

(załącznik I rozporządzenia 183/2005)
Czy materiały opakowaniowe po zuŜytych paszach są przechowywane w wyodrębnionym miejscu ?
TAK
14.

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? W jaki sposób są usuwane?

(załącznik I rozporządzenia 183/2005)
Czy w gospodarstwie znajduje się miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów
leczniczych weterynaryjnych oraz pasz leczniczych? Czy jest zabezpieczone przed dostępem osób
niepowołanych?
15.

TAK

NIE

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Czy stosowane do produkcji zwierzęcej pasze i materiały ściółkowe są często zmieniane?
TAK
16.

NIE

Jak często są zmieniane?

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Prowadzenie dokumentacji
Czy prowadzona jest dokumentacja dotycząca kaŜdego przypadku stosowania środków ochrony roślin oraz
preparatów biobójczych?(JeŜeli dotyczy)
17.

TAK

NIE

(załącznik I rozporządzenia 183/2005)
Czy prowadzona jest dokumentacja dotycząca stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanych?(JeŜeli
dotyczy)
18.

TAK

NIE

(załącznik I rozporządzenia 183/2005)
Czy prowadzona jest dokumentacja dotycząca kaŜdego przypadku pojawienia się szkodników lub chorób,
które mogą wywrzeć wpływ na bezpieczeństwo produktów pierwotnych?
19.

TAK

NIE

(załącznik I rozporządzenia 183/2005)
Czy w gospodarstwie prowadzona jest „ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których
pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spoŜycia przez ludzi”?
TAK
20.

NIE

Proszę wskazać, kiedy dokonano ostatniego wpisu do ewidencji:

( art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt)

Czy ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich przechowywana jest przez utrzymującego zwierzęta przez
okres 5 lat od daty ostatniego wpisu?
21.

TAK

NIE

(art. 69 ustawy Prawo farmaceutyczne)
Czy produkty lecznicze weterynaryjne o właściwościach anabolicznych, przeciwbakteryjnych,
przeciwpasoŜytniczych, przeciwzapalnych, hormonalnych i psychotropowych właściciel zwierząt lub osoba
odpowiedzialna za zwierzęta nabyła w ramach obrotu detalicznego prowadzonego przez lekarza
weterynarii leczącego zwierzęta?
22.

TAK

NIE

Proszę wskazać rodzaj ostatnio zakupionych produktów leczniczych weterynaryjnych oraz źródło ich
zakupu.

(art. 68 ustawy Prawo farmaceutyczne)
Czy właściciel zwierząt lub osoba odpowiedzialna za zwierzęta, których tkanki i produkty przeznaczone są
do spoŜycia przez ludzi, posiada dokument potwierdzający nabycie weterynaryjnych produktów leczniczych
posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasoŜytnicze, przeciwzapalne,
hormonalne i psychotropowe?
23.

TAK

NIE

Proszę wskazać datę wystawienia przez lekarza weterynarii leczącego zwierzęta ostatniego dokumentu:

(art. 69 ustawy Prawo farmaceutyczne)
Czy dokumenty potwierdzające nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych są przechowywane przez
okres pięciu lat?
24.

TAK

NIE

(art. 69 ustawy Prawo farmaceutyczne)
Czy produkty lecznicze weterynaryjne stosowane są w ustalonych dla nich terminach waŜności?
25.

TAK

NIE

(art. 66 i 67 ustawy Prawo farmaceutyczne)
Czy prowadzona jest dokumentacja dotycząca wyników wszelkich analiz próbek produktów pierwotnych lub
innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i posiadających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa
pasz?
26.

TAK

NIE

Proszę wskazać daty i rodzaj 2 ostatnio przeprowadzonych analiz:

(załącznik I rozporządzenia 183/2005)
Czy prowadzona jest dokumentacja dotycząca źródła i ilości paszy w kaŜdej partii przyjmowanej, a takŜe
przeznaczenia i ilości paszy w kaŜdej partii wydawanej?
27.

TAK

NIE

(załącznik I rozporządzenia 183/2005)
Czy prowadzona jest dokumentacja dotycząca prawidłowego usuwania martwych zwierząt i ściółki?
28.

TAK

NIE

(art.21 i art. 22 rozporządzenia 1069/2009)
Personel
Czy osoba odpowiedzialna za Ŝywienie i opiekę nad zwierzętami posiada odpowiednie umiejętności,
wiedzę i kompetencje?
29.

TAK

NIE

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Czy pracownik odpowiedzialny za przygotowywanie i zdawanie paszy stosuje odzieŜ ochronną?
30.

TAK

NIE

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Przechowywanie i transport
Czy zboŜa oraz inne pasze przechowywane w taki sposób, aby były niedostępne dla zwierząt?
31.

TAK

NIE

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Czy pasze gotowe oddzielone są od nieprzetworzonych materiałów paszowych oraz dodatków w celu
uniknięcia zanieczyszczenia krzyŜowego?
TAK
32.

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
Czy przemieszczanie pasz z miejsca ich wytworzenia do miejsca ich zastosowania odbywa się przy uŜyciu
środków transportu spełniających wymogi higieniczne?
33.

TAK

NIE

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Czy pasze przechowuje się w miejscach do tego przeznaczonych, przystosowanych i odpowiednio
utrzymanych w celu uniknięcia skaŜeń krzyŜowych lub zanieczyszczenia chemicznego lub/i
mikrobiologicznego?
34.

TAK

NIE

Proszę wskazać sprawdzone w trakcie kontroli miejsca:

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Czy dostęp do miejsc, gdzie przechowuje się pasze jest ograniczony wyłącznie do osób upowaŜnionych?
35.

TAK

NIE

(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
Czy pasze są przechowywane i transportowane w sposób umoŜliwiający ich łatwą identyfikację, oraz w
sposób uniemoŜliwiający wystąpienie pomyłek oraz pogorszenia ich jakości?
36.

TAK

NIE

(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
Dodatkowe pytania
37.

Czy przestrzegane są okresy trwałości pasz?
TAK

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(art. 15 rozporządzenia 178/2002)
Czy nie stosuje się pasz zawierających substancje zabronione?
TAK
38.

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(art. 15 ustawy o paszach oraz art. 6 rozporządzenia 767/2009)
Czy nie stosuje się pasz zepsutych?
TAK
39.

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(art. 15 rozporządzenia 178/2002)
Czy pasze i materiały paszowe nie zawierają Ŝywych szkodników z grupy owadów?
TAK
40.

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(art. 4 rozporządzenia 767/2009)
Czy wszystkie wykorzystywane w gospodarstwie
rozporządzeniem 1831/2003? (jeśli dotyczy)
TAK
41.

dodatki

paszowe

są

stosowane

zgodnie

z

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(art.32 ustawy o paszach)
W gospodarstwie stosuje się pasze genetycznie modyfikowane dopuszczone zgodnie z prawodawstwem
UE?
TAK
42.

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(art. 16 rozporządzenia 1829/2003)
Czy wykorzystywane w gospodarstwie pasze pochodzą wyłącznie od zarejestrowanych oraz/lub
zatwierdzonych podmiotów?
TAK
43.

NIE

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia tego wymogu?

(art. 5 rozporządzenia 183/2005)
44.

Czy w Ŝywieniu zwierząt gospodarskich stosuje się materiały paszowe zawierające źródło białka
pochodzącego z tkanek zwierząt dopuszczonych w rozporządzeniu 999/2001?

TAK

NIE

Jeśli tak to czy gospodarstwo otrzymało odpowiednie zezwolenie?
TAK

NIE

Proszę wskazać rodzaje stosowanych dozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego:

(załącznik IV rozporządzenia 999/2001)
Czy w Ŝywieniu zwierząt gospodarskich nie stosuje się materiałów paszowych zawierających źródło białka
pochodzącego z tkanek zwierząt, innych niŜ dopuszczonych w rozporządzeniu 999/2001?
45.

TAK

NIE

(załącznik IV rozporządzenia 999/2001)
Czy w Ŝywieniu zwierząt gospodarskich nie stosuje się odpadów gastronomicznych?
46.

TAK

NIE

(art. 11 rozporządzenia 1069/2009)
Czy właściwe pasze zadawane zwierzętom, dla których są one przeznaczone?
47.

TAK

NIE

(załącznik III rozporządzenia 183/2005)
Czy wydajność produkcyjna zwierząt jest zgodna z obowiązującymi standardami?
48.

TAK

NIE

Czy w gospodarstwie prowadzony był monitoring pasz w ramach Planu Urzędowej Kontroli Pasz?
TAK
49.

NIE

Jeśli tak, proszę wskazać datę i wynik ostatniego przeprowadzonego urzędowego badania laboratoryjnego:

Czy podmiot importuje surowce z państw trzecich?
50.

TAK

NIE

Czy podmiot kupuje surowce w innych państwach członkowskich UE?
51.

TAK

NIE

Czy były nakładane mandaty lub grzywny? Jeśli tak, proszę określić kiedy i w jakiej wysokości.
52.

TAK

NIE

Czy zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie wypasane są na pastwisku?
53.

TAK

NIE

Czy w gospodarstwie znajduje się suszarnia do dosuszania zbóŜ?
TAK
54.

NIE

Jeśli tak proszę wskazać rodzaj stosowanego źródła ogrzewania:

Czy w gospodarstwie stosuje się nawozy zawierające mączkę mięsno-kostną?
55.

TAK

NIE

Dane dotyczące ilości próbek pasz/wody pobranych w gospodarstwie w ramach prowadzonego nadzoru*
Próbki pasz i/lub wody pobierane w celu wykrywania:
liczba pobranych
uwagi
próbek
1.

obecności pałeczek z rodzaju Salmonella

2.

obecności zabronionych białek pochodzenia zwierzęcego

3.

substancji przeciwbakteryjnych (w wodzie)

4.

inne badania - określić kierunek

*NaleŜy wypełnić w przypadku, jeśli podczas przeprowadzania kontroli pobrano próbkę (-i) do badań
laboratoryjnych.

Kontrolujący w trakcie
nieprawidłowościach.

trwania

kontroli

informował/informowali

osoby

kontrolowane

o stwierdzanych

Szczegółowy opis niezgodności
Pozycja listy Podstawa prawna

Opis niezgodności

kontrolnej

UWAGI I ZASTRZEśENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:

ZALECENIA KONTROLUJĄCEGO DO PROTOKOŁU, OCENA STANU FAKTYCZNEGO:

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Pouczenie:
Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeŜeń do ustaleń zawartych w protokole
kontroli, w formie pisemnej do organu kontrolującego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Podmiot
kontrolowany moŜe odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania
wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody

do podpisania go przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

Podpis osoby/osób kontrolującej/kontrolujących:
1. ....................................................................
2. ....................................................................

Podpis kontrolowanego lub osoby upowaŜnionej do działania w jego imieniu:

................................................................................
Protokół kontroli otrzymują:
1. Kontrolowany …………………………………………………………………………………………...
2.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w ……………………………………………………………………..

Potwierdzenie odbioru
Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu.
Miejscowość………………………dnia………………………
Podpis kontrolowanego…………………………………….

