
                                                                 
 
 

 

 

 
 
data kontroli: 
 
…………………. 

 
 
 

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ...................... 
 
 
 

Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych 
niezgodności z wymaganiami zawartymi w: 

 
 

� ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r., Nr  213, poz. 1342 z późn. zm.); 

� ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.); 

� ustawie z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 
(Dz. U. z 2008r. Nr 204 poz. 1281 z późn. zm.); 

� ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej  
(Dz. U. z 2010r. Nr 112 poz. 744), 

� ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), 

� rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 
działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie  
lub skupu zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 122 poz. 790), 

� rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.). 

� rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.  
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt 
gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone  
w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 116, poz. 778). 
 
 
 
Protokół niniejszy może stanowić podstawę wdrożenia nakazowego 

postępowania administracyjnego. 
 

 
 
 

Pieczęć Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii 

LISTA KONTROLNA  
SPIWET  

(działalność w zakresie obrotu zwierzętami, 
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 

zwierząt.)  



Nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko osoby fizycznej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weterynaryjny numer 
identyfikacyjny 
podmiotu: 
 
 

Numer nadany przez  
ARiMR: 

 

Adres siedziby firmy, telefon, fax, e-mail: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adres miejsca prowadzenia 
działalności, telefon, fax, e-mail:  
(z zaznaczeniem czy podmiot wykorzystuje 
obiekty budowlane) 

 
 
 
 

Gatunki zwierząt, które obejmuje działalność w zakresie obrotu zwierzętami, 
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt: 

bydło (cielęta, jałówki, krowy, opasy, buhaje)  

świnie (prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, knury)  

konie (źrebięta, klacze, ogiery)  

owce (jagnięta, jarki, tryki)  

kozy (koźlęta, kozy, kozły)  

inne*   
                                                                                                                                     Właściwe pole zaznaczyć symbolem „x” 
 
 
* inne zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.                                                                                                                     

Odpowiedzialny przedstawiciel podmiotu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolujący Powiatowy Lekarz Weterynarii/ inspektor weterynaryjny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P – ocena pozytywna,     N – ocena negatywna,     ND– nie dotyczy. 
 

Lp. Zagadnienie                                                                                 
Podstawa prawna 

 

P N ND 

I. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.) 

1 Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności, podmiot 
złożył do powiatowego lekarza weterynarii wniosek o wydanie 
decyzji stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych, 
określonych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu 
zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt. 
                                                    (art. 5 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 3) 

   

2 Podmiot uzyskał decyzję powiatowego lekarza weterynarii 
stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych, 
określonych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu 
zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt  
i został mu nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny. 
                                                (art. 5 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt.1 i 2) 

   

II. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 

1 Zwierzęta będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, nie są bite przedmiotami twardymi  
i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na 
sprawianie specjalnego bólu, bite po głowie, dolnej części 
brzucha, dolnych częściach kończyn.    
                                                                            (art. 6 ust. 2 pkt 4) 

   

2 Zwierzęta będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, nie są przepędzane w sposób 
powodujący ich zbędne cierpienie i stres. 
                                                                            (art. 6 ust. 2 pkt 6) 

   

3 W obiektach budowlanych lub miejscach, w których są 
grupowane zwierzęta, będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa 
w tym obrocie lub skupu zwierząt, nie używa się uprzęży, pęt, 
stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzęta do 
przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących ból, 
uszkodzenie ciała albo śmierć.    
                                                                            (art. 6 ust. 2 pkt 7)                                                                                

   

4 Zwierzęta będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt nie są złośliwie straszone i drażnione. 
                                                                            (art. 6 ust. 2 pkt 9) 

   

5 Zwierzęta będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt nie są utrzymywane w niewłaściwych 
warunkach bytowania, w tym nie utrzymuje się ich w stanie 
rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach 
uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji. 
                                                                          (art. 6 ust. 2 pkt 10) 

   

6 W obiektach budowlanych lub miejscach, w których są 
grupowane zwierzęta, będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa 
w tym obrocie lub skupu zwierząt, nie trzyma się zwierząt na 
uwięzi, która powoduje u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie 
oraz nie zapewnia niezbędnego ruchu. 
                                                                          (art. 6 ust. 2 pkt 14) 

   



III. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.). 

 
IV. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.  

w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt 
gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone  

w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 116, poz. 778). 
 

1 Zwierzętom będącym przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, zapewniona jest opieka i właściwe 
warunki utrzymania uwzględniające minimalne normy 
powierzchni w zależności od systemów utrzymania. 
                                     (§ 4 ust.1 rozp. o którym mowa w poz. III)   
                                   (§ 3 ust.1 rozp. o którym mowa w poz. IV) 

   

2 Zwierzęta będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, utrzymywane są w warunkach: 

• nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, 
uszkodzeń ciała lub cierpień, 

• zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności 
możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia, 

• umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami. 
               (§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 rozp. o którym mowa w poz. III) 
              (§ 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 rozp. o którym mowa w poz. IV) 

   

3 Pomieszczenia w których utrzymywane są zwierzęta, będące 
przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 
zwierząt, są oświetlone przystosowanym dla danego gatunku 
zwierząt światłem sztucznym lub zapewniony jest dostęp światła 
naturalnego.  
                                      (§ 5 ust. 1 rozp. o którym mowa w poz. III) 
                                      (§ 4 rozp. o którym mowa w poz. IV)  

   

4 Pomieszczenia w których utrzymywane są zwierzęta, będące 
przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 
zwierząt, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy 
utrzymywaniu tych zwierząt wykonane są z materiałów 
nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadają się do 
czyszczenia i odkażania. 
                              (§ 7 ust.1 pkt 1 rozp. o którym mowa w poz. III) 
                             (§ 6 ust.1 pkt 1 rozp. o którym mowa w poz. IV) 

   

5 Odchody zwierząt, będących przedmiotem obrotu, pośrednictwa 
w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz niezjedzone resztki paszy 
są usuwane z pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta, 
tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni  
i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia zabezpieczone 
są przed muchami i gryzoniami.   
                                      (§ 7 ust. 2 rozp. o którym mowa w poz. III) 
                                      (§ 6 ust. 2 rozp. o którym mowa w poz. IV) 

   

6 Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do pojenia i karmienia 
zwierząt, będących przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, umieszczone są w taki sposób, aby 
zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz 
ułatwić bezkonfliktowy dostęp tych zwierząt do paszy i wody.  

   



                                      (§7 ust.3 rozp. o którym mowa w poz. III) 
                                      (§ 6 ust. 3 rozp. o którym mowa w poz. IV)                                                                                                                           

7 Wyposażenie i sprzęt używany przy utrzymywaniu zwierząt, 
będących przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub 
skupu zwierząt, są tak skonstruowane, umieszczone, 
obsługiwane i utrzymywane, aby nie powodować nadmiernego 
hałasu.  
                             (§ 7 ust. 4 pkt 1 rozp. o którym mowa w poz. III) 
                             (§ 6 ust.4 pkt 1 rozp. o którym mowa w poz. IV) 

   

8 Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymywane są 
zwierzęta, będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, jest twarda, równa i stabilna,  
a jej powierzchnia gładka i nieśliska.  
                                       (§ 7 ust.5 rozp. o którym mowa w poz. III) 
                                       (§ 6 ust.5 rozp. o którym mowa w poz. IV)                                 

   

9 W pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, będące 
przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 
zwierząt, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, 
względna wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymywane są 
na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.                                    
                                        (§8 ust.1 rozp. o którym mowa w poz. III) 
                                        (§7 ust.1 rozp. o którym mowa w poz. IV)                                                                                                                            

   

10 Urządzenia do pojenia zainstalowane są w sposób 
zabezpieczający wodę przed wylewaniem się. 
                                      (§10 ust.2 rozp. o którym mowa w poz. III) 
                                      (§8 ust. 3 rozp. o którym mowa w poz. IV)     

   

11 Zwierzęta będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, są karmione paszą dostosowaną do 
ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego. 
                                         (§11 rozp. o którym mowa w poz. III) 
                                        (§9 ust.1 rozp. o którym mowa w poz. IV)                                                                                                                             

   

12 Chore lub ranne zwierzęta, będące przedmiotem obrotu, 
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, otoczone są 
opieką, a w miarę potrzeby izolowane. 
                                     (§14 ust. 1 rozp. o którym mowa w poz. III) 
                                     (§10 ust.1 rozp. o którym mowa w poz. IV)   

   

V. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt  
(Dz. U. z 2008r. Nr 204 poz. 1281 z późn. zm.) 

Posiadacz zwierząt zgłasza, do rejestru zwierząt gospodarskich 
oznakowanych, dane dotyczące zmiany stanu faktycznego liczby 
zwierząt (bydło, owce, kozy, świnie), będących przedmiotem obrotu, 
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt. 
                                                                                                          (art. 12)                                                                                

   

VI. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 
roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie  
lub skupu zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 122 poz. 790). 

1 Przedmiotem działalności w zakresie obrotu zwierzętami, 
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu są zwierzęta oznakowane 
w sposób określony w przepisach o systemie identyfikacji  
i rejestracji zwierząt. 
                                                                                (§ 1 ust.1 pkt 1) 

   

2 Przedmiotem działalności w zakresie obrotu zwierzętami,    



pośrednictwa w tym obrocie lub skupu są zwierzęta spełniające 
wymagania w odniesieniu do stanu zdrowia oraz miejsca 
pochodzenia określone dla danego gatunku oraz przeznaczenia 
zwierząt. 
                                                                                (§ 1 ust.1 pkt 2)  

3 Przedmiotem działalności w zakresie obrotu zwierzętami, 
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu są zwierzęta 
niepodlegające zakazowi wyprowadzania z gospodarstwa 
wydanemu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych 
zwierząt.                                                                                                                                               
                                                                               (§ 1 ust. 1 pkt 3) 
/dopuszcza się obrót zwierzętami podlegającymi 
przedmiotowemu zakazowi, z wyłączeniem kóz i owiec, jeżeli 
zwierzęta zostaną dostarczone bezpośrednio z gospodarstwa do 
rzeźni i poddane ubojowi w oddzielnym cyklu produkcyjnym oraz 
jeżeli nie miały kontaktu z innymi zwierzętami w trakcie 
transportu. W tych przypadkach została wyrażona zgoda PLW./ 
                                                                          (§ 1 ust. 2 pkt 1 i 2) 

   

4 Przedmiotem działalności w zakresie obrotu zwierzętami, 
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu są zwierzęta zaopatrzone 
w świadectwo zdrowia lub inny dokument potwierdzający stan 
zdrowia oraz miejsce pochodzenia, jeśli takie świadectwo lub 
dokument są wymagane;  
                                                                                (§ 1 ust.1 pkt 4) 

   

5 Przedmiotem działalności w zakresie obrotu zwierzętami, 
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu są zwierzęta 
przebywające w obiekcie pośrednika nie dłużej niż 30 dni  
(w przypadku bydła i świń) oraz nie dłużej niż 29 dni  
(w przypadku owiec i kóz). 
                                                                            (§4 ust.2 pkt 1 i 2) 

   

6 Obiekt budowlany lub miejsce w którym są grupowane zwierzęta, 
będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub 
skupu zwierząt znajdują się w miejscu ogrodzonym, 
zabezpieczonym przed dostępem zwierząt z zewnątrz. 
                                                                                (§ 2 ust.1 pkt 1) 

   

7 Obiekt budowlany lub miejsce w którym są grupowane zwierzęta, 
będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub 
skupu zwierząt są wyposażone w urządzenia służące do 
załadunku na środki transportu i wyładunku zwierząt z tych 
środków.  
                                                                              (§ 2 ust.1 pkt 2a) 

   

8 Obiekt budowlany lub miejsce w którym są grupowane zwierzęta, 
będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub 
skupu zwierząt są  wyposażone w system odprowadzania 
ścieków. 
                                                                       (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b) 

   

9 Obiekt budowlany lub miejsce w którym są grupowane zwierzęta, 
będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub 
skupu zwierząt są zaprojektowane  w taki sposób, aby 
urządzenia służące do załadunku na środki transportu  
i wyładunku zwierząt z tych środków były łatwe do czyszczenia  
i odkażania. 
                                                                                         (§ 2 ust.2) 

   



10 Obiekt budowlany lub miejsce w którym są grupowane zwierzęta, 
będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub 
skupu zwierząt poddawane są czyszczeniu i odkażaniu zgodnie  
z zaleceniami powiatowego lekarza weterynarii.  
                                                                                         (§ 2 ust.6) 

   

11 Obiekt budowlany lub miejsce w którym są grupowane zwierzęta, 
będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub 
skupu zwierząt są wyposażone w maty odkażające wyłożone 
przed wejściem i wyjściem o następujących wymiarach: 

• długość nie mniejsza niż metr; 

• szerokość wejścia lub wyjścia. 
                      (§ 2 ust.1 pkt 2 lit. c, § 2 ust.3 pkt 1 lit. b i 2 lit. b)                                                                                        

   

12 Obiekt budowlany lub miejsce w którym są grupowane zwierzęta, 
będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub 
skupu zwierząt są wyposażone w maty odkażające wyłożone 
przed wjazdem i wyjazdem o następujących wymiarach: 

• długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu 
wjeżdżającego lub wyjeżdżającego; 

• szerokość nie mniejsza niż szerokość wjazdu lub wyjazdu. 
                      (§ 2 ust.1 pkt 2 lit. c, § 2 ust.3 pkt 1 lit. a i 2 lit. a) 

   

13 W obiekcie budowlanym lub miejscu w którym są grupowane 
zwierzęta, będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, zapewnione jest wydzielone miejsce 
lub pomieszczenie do przetrzymywania zwierząt, w tym 
oddzielne dla zwierząt agresywnych.  
                                                                             (§ 2 ust.4 pkt 1) 

   

14 W obiekcie budowlanym lub miejscu w którym są grupowane 
zwierzęta, będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, zapewnione jest wydzielone  
miejsce lub pomieszczenie do przeprowadzania badań zwierząt  
z zainstalowanym oświetleniem umożliwiającym 
przeprowadzenie tych badań, wyposażone w urządzenia  
do unieruchamiania i poskramiania zwierząt.  
                                                                          (§ 2 ust.4 pkt 2) 

   

15 W obiekcie budowlanym lub miejscu w którym są grupowane 
zwierzęta, będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, zapewnione jest wydzielone miejsce 
lub pomieszczenie do izolacji zwierząt chorych lub podejrzanych  
o chorobę. 
                                                                          (§ 2 ust.4 pkt 3) 

   

16 W obiekcie budowlanym lub miejscu w którym są grupowane 
zwierzęta, będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, zapewnione jest wydzielone miejsce 
lub pomieszczenie do przechowywania odchodów zwierzęcych.  
                                                                          (§ 2 ust.4 pkt 4) 

   

17 W obiekcie budowlanym lub miejscu w którym są grupowane 
zwierzęta, będące przedmiotem obrotu, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, zapewnione jest wydzielone miejsce 
lub pomieszczenie socjalne i biurowe, które są udostępniane na 
czas wykonywania czynności przez urzędowego lekarza 
weterynarii, z doprowadzoną bieżącą wodą.  
                                                                          (§ 2 ust.4 pkt 5) 

   

18 Dokumentacja w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa     



w tym obrocie lub skupu zwierząt zawiera: 

• imię i nazwisko albo nazwę posiadacza zwierząt od którego 
zwierzęta zostały nabyte lub wprowadzone na teren obiektu; 

• adres i numer identyfikacyjny gospodarstwa pochodzenia 
zwierząt. 

                                                                               (§ 5 ust. 2 pkt 1)       

19 Dokumentacja w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa  
w tym obrocie lub skupu zwierząt zawiera: 

• datę nabycia lub zbycia zwierząt; 

• liczbę nabytych lub zbytych zwierząt; 

• numer identyfikacyjny każdego z nich; 

• numer świadectwa zdrowia lub dokumentu identyfikacyjnego.  
                                                                         (§ 5 ust. 2 pkt 2 i 3) 

   

20 Dokumentacja w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa  
w tym obrocie lub skupu zwierząt zawiera: 

• imię i nazwisko albo adres nabywcy; 

• adres miejsca do którego dostarczono zwierzęta, lub miejsca 
przeznaczenia; 

• w przypadku gdy nabywcą lub odbiorcą jest pośrednik – także 
weterynaryjny numer identyfikacyjny pośrednika. 

                                                                               (§ 5 ust. 2 pkt 4) 

   

21 Dokumentacja w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa  
w tym obrocie lub skupu zwierząt zawiera: 

• weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu dokonującego 
przewozu zwierząt oraz numer rejestracyjny środka transportu, 
którym zwierzęta są przewożone; 

• dziennik podróży, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika  
z rozporządzenia 1/2005. 

                                                                           (§ 5 ust.2 pkt 5 i 6) 

   

22 Dokumentacja w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa  
w tym obrocie lub skupu zwierząt jest przechowywana przez  
3 lata od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. 
                                                                                        (§ 5 ust. 3) 

   

23 Osoby zajmujące się obsługą zwierząt są przeszkolone  
w zakresie postępowania ze zwierzętami.  
                                                                                         (§ 4 ust.3) 

   

 

Opis niezgodności zaznaczonych w kolumnie „N” (ocena negatywna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inne uwagi 
 
 
 
 

Zalecenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Zastrzeżenia lub wyjaśnienia Kontrolowanego do niniejszego protokołu 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
Oryginał pozostawiono u Kontrolowanego. 
Na każdym etapie postępowania organ administracji publicznej zobowiązany jest umożliwić 
stronie przeglądanie akt sprawy. 
 
 
 
 
……………………………………………... 
(data i podpis osoby, której wyjaśnienia zostały  
przytoczone w protokole) 

 
 
 
 
 
 
 
Adnotacja o odmowie wpuszczenia urzędowego lekarza weterynarii na teren obiektu. 
 
 
 
 
................................................................. 

   Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii 

 

 
 
Adnotacja o odmowie podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego.2) 

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

Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii 

 
 
 
 

 
 
 
……………………………………………….                                                                   ……………………………………………. 
(data i podpis kontrolowanego)                                                                                (pieczęć, data i podpis kontrolującego) 
 
 
 
 

1)  Zastrzeżenia i dodatkowe wyjaśnienia do protokołu można zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu 
kontroli (możliwość zgłoszenia  za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem na piśmie); 

2) W przypadku adnotacji o odmowie podpisania protokołu, istnieje obowiązek złożenia na tę okoliczność, przez 
kontrolowanego w terminie 3 dni, od daty otrzymania protokołu, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania 
protokołu kontroli; 

 

 
 
 
 
 


