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1. PODSTAWA PRAWNA I CEL INSTRUKCJI

1. Niniejsza instrukcja została wydana na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2629 z późn. 

zm.).

2. Celem niniejszej instrukcji jest ujednolicenie trybu postępowania powiatowych lekarzy 

weterynarii przy zatwierdzaniu, nadzorze oraz przeprowadzaniu kontroli podmiotów 

prowadzących obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt.

3. Na przepisy niniejszej instrukcji, jako aktu prawa wewnętrznego, nie należy powoływać się 

przy rozstrzyganiu o prawach i obowiązkach podmiotów nadzorowanych, gdyż nie jest ona 

dla nich wiążąca.

2. PRZEPISY PRAWNE

Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z poniższymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. Stosowanie tej instrukcji, jako aktu prawa wewnętrznego, nie może 

prowadzić do naruszenia tych przepisów: 

1. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421);

2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. 

zm.);

3. ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

(Dz. U. 2022 poz. 2727);

4. ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 36); 

5. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2629 

z późn. zm.);

6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);

7. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. 

zm.);

8. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. 

w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty 

w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE Nr 84, str. 1 

z późn. zm.);

9. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 

w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe 
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i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj 

wylęgowych (Dz. Urz. UE L Nr 314, str. 115 z późn. zm.);

10. roporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. 

w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 

zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących 

zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (…) (Dz. Urz. UE L 

Nr 95, str. 1 z późn. zm.);

11. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/671 z dnia 4 lutego 2022 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do 

przepisów szczególnych dotyczących kontroli urzędowych przeprowadzanych przez 

właściwe organy w odniesieniu do zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego 

i materiału biologicznego, działań następczych, które ma podjąć właściwy organ 

w przypadku niezgodności z przepisami dotyczącymi identyfikacji i rejestracji bydła, owiec 

i kóz lub niezgodności podczas tranzytu przez terytorium Unii niektórych sztuk bydła, oraz 

uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/98 (Dz. Urz. UE L Nr 122, str. 17)

12. rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie ochrony zwierząt 

podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG 

i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. L 3 z 5.01.2005, str. 1 z późn. 

zm.); 

13. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności 

w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (Dz. U. Nr 

122, poz. 790);

14. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. 

w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 193, 

poz. 1193 z późn. zm.);

15. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. 

w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do 

wykonywania niektórych czynności (Dz. U. Nr 100, poz. 1014);

16. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania 

funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  (Dz. U. z 2013 r., 1213 z późn. zm.);

17. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie 

przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. 

U., poz. 818 z późn. zm.);   
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18. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek 

opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. poz. 1672 z późn. 

zm.). 

3. WYJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYTYCH W INSTRUKCJI

Na potrzeby niniejszej instrukcji, wymienione poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

1) „zwierzęta” oznacza zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

2) „pośrednik” oznacza podmiot prowadzący (lub zamierzający prowadzić) działalność 

nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 

zwierząt;

3) „skup lub sprzedaż zwierząt” oznacza działalność pośrednika związaną 

z dokonywaniem transakcji kupna – sprzedaży, w ramach której dochodzi do zmiany 

właściciela lub fizycznego posiadacza zwierząt;

4)  „obiekt pośrednika” oznacza obiekt budowlany lub miejsce, wykorzystywane przez 

pośrednika, spełniające wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub 

skupu zwierząt, wykorzystywane do grupowania lub czasowego przetrzymywania przez 

pośrednika zakupionych przez niego zwierząt, trwającego nie dłużej niż:

a) 30 dni – w przypadku bydła i świń,

b) 29 dni – w przypadku owiec i kóz;

5) „pośrednik bez obiektu” oznacza pośrednika, który w ramach prowadzonej działalności 

nie korzysta z obiektów pośrednika (działa niezależnie od zakładu w rozumieniu 

rozporządzenia 2016/429) – nie wprowadza oraz nie przetrzymuje czasowo posiadanych 

zwierząt w miejscach lub obiektach budowlanych do niego należących, bądź 

dzierżawionych w tym celu (udostępnianych) od osób trzecich, lub prowadzi działalność o 

której mowa w § 6 ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu 

zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt). 

4.  ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD POŚREDNIKAMI

1. Powiatowy lekarz weterynarii (PLW) sprawuje, w zakresie swojej właściwości miejscowej, 

nadzór nad pośrednikami. W ramach sprawowanego nadzoru, PLW przeprowadza 

cyklicznie, nie rzadziej niż raz w roku, kontrole wszystkich pośredników. Szczegółowe  
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zasady  postępowania przy przeprowadzaniu kontroli określone zostały w rozdziale 8 i 9 

niniejszej instrukcji.

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli dokumentowane są w postaci protokołu kontroli 

stanowiącego załącznik do niniejszej instrukcji.

3. W ramach przeprowadzania okresowej, corocznej kontroli pośrednika, PLW zobowiązany 

jest ponadto do przeprowadzenia urzędowej kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt 

w siedzibie stada pośrednika w obrocie bydłem, owcami i kozami, świniami oraz 

zwierzętami koniowatymi.

4. Kontrole IRZ powinny być udokumentowane na osobnym protokole dostępnym w aplikacji 

IRZ Plus, zgodnie z instrukcją w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli na 

miejscu w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgodnie  z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 oraz rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625.

5. Szczegółowy opis sposobu generowania raportów w aplikacji IRZ plus znajduje 

się w podręczniku użytkownika dostępnym na stronie internetowej ARiMR pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/arimr/informacja-dla-pracownikow-iw.

6. Uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są osoby posiadające: odznakę identyfikacyjną, 

legitymację służbową oraz, w przypadku osób innych niż PLW, pisemne, imienne 

upoważnienie wydane przez właściwego PLW, zgodne ze wzorem określonym w 

rozporządzeniu w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla 

pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji 

Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności.

7. Osoba dokonująca kontroli podczas wykonywania czynności kontrolnych ma obowiązek 

nosić na widocznym miejscu odznakę identyfikacyjną. Czynności kontrolne podejmowane 

są po okazaniu legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.  

8. Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba upoważniona do wykonania kontroli 

ma obowiązek poinformować kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach w trakcie 

kontroli, w szczególności o obowiązku udzielenia kontrolującemu pomocy niezbędnej do 

wykonywania jego obowiązków.

9. PLW lub urzędowy lekarz weterynarii, wyznaczony przez niego na podstawie art.16 ustawy 

o Inspekcji Weterynaryjnej, sprawuje nadzór nad skupem lub sprzedażą zwierząt (nadzór 

stały). Szczegółowe zasady postępowania w ramach nadzoru określone zostały w rozdziale 

10 niniejszej instrukcji. 

https://www.gov.pl/web/arimr/informacja-dla-pracownikow-iw
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5. ZASADY NADAWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO 

1. Weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI) nadawany jest przez PLW  właściwego ze 

względu na przewidywane miejsce prowadzenia działalności w decyzji stwierdzającej 

spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia  przedmiotowej działalności.

2. W przypadku prowadzenia przez pośrednika działalności z wykorzystaniem obiektu 

pośrednika, WNI nadany pośrednikowi jest powiązany z tym konkretnym obiektem 

pośrednika. 
3. Jeżeli ten sam pośrednik wykorzystuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

kilka obiektów pośrednika na obszarze jednego powiatu lub na obszarze kilku powiatów, 

odrębne WNI powinny być nadane pośrednikowi przez PLW właściwego ze względu na 

miejsce prowadzenia działalności, w odniesieniu do każdego obiektu pośrednika.

4. W przypadku pośrednika bez obiektu, w szczególności zamierzającego prowadzić 

działalność na obszarze kilku powiatów, PLW nadaje Niepowtarzalny Numer Rejestracyjny 

(NNR) bezpośrednio na podstawie art. 93 rozporządzenia 2016/429. Niepowtarzalny 

Numer Rejestracyjny, zwany jest dalej Weterynaryjnym Numerem Identyfikacyjnym (WNI), 

nadawany jest przez PLW właściwego dla siedziby pośrednika. PLW po zarejestrowaniu 

pośrednika bez obiektu i nadaniu mu NNR prowadzi nadzór nad jego działalnością, w tym 

przeprowadza okresowe kontrole w celu weryfikacji prowadzenia wymaganej dokumentacji 

przez podmiot.

5. W przypadku, gdy jeden podmiot prowadzi jako pośrednik kilka odrębnych działalności 

z wykorzystaniem różnych obiektów pośrednika oraz niezależnie od ww. działalności, jest 

pośrednikiem bez obiektu, odrębne numery identyfikacyjne powinny być nadawane dla 

poszczególnych działalności prowadzonych z wykorzystaniem różnych obiektów 

pośrednika, jak również dla niezależnej od nich działalności pośrednika bez obiektu.

6. Nie jest dopuszczane prowadzenie przez pośrednika pod jednym numerem 
identyfikacyjnym działalności z wykorzystaniem obiektu pośrednika oraz jako pośrednik 

bez obiektu, z uwagi na fakt, że pośrednik prowadzący działalność z wykorzystaniem 

obiektu pośrednika uzyskuje WNI na ten obiekt, zaś NNR pośrednika bez obiektu dotyczy 

prowadzonej działalności nadzorowanej.

6.  POSTĘPOWANIE PRZY ZATWIERDZANIU POŚREDNIKA

1. PLW właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności 

w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, 

na wniosek pośrednika, wdraża postępowanie w celu rozstrzygnięcia, czy spełnione są 

wymagania weterynaryjne dla prowadzenia przedmiotowej działalności. Powyższe 

postępowanie obejmuje:
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1) kontrolę formalną wniosku;

2) kontrolę miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej;

3) rozstrzygnięcie sprawy.

2. Kontrola formalna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy spełnia on warunki wskazane w art. 

5 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także sprawdzenie, czy nie zachodzą 

okoliczności wskazane art. 64-66 oraz art. 261 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. W szczególności należy sprawdzić, czy:

1) wniosek zawiera imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i 

adres pośrednika (strony postępowania);

2) wniosek został prawidłowo podpisany;

3) wniosek zawiera informacje o lokalizacji obiektów pośrednika oraz 

o planowanym czasie prowadzenia działalności, a także dokładne informacje 

o rodzaju i zakresie działalności, w tym wskazanie gatunków zwierząt objętych 

zamierzoną działalnością;

4) wniosek został złożony do właściwego organu;

5) uiszczono należną opłatę skarbową – w kwocie wynikającej z części I ust. 53 

załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

3. W przypadku, gdy we wniosku nie wskazano adresu strony i nie można tego adresu ustalić 

w inny sposób, PLW zgodnie z art. 64 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

pozostawia go bez rozpoznania. PLW sporządza odpowiednią adnotację w aktach sprawy i 

nie podejmuje dalszych działań.

4. W przypadku braku we wniosku informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, PLW wzywa, 

na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

o uzupełnienie brakujących danych w terminie siedmiu dni z pouczeniem, 

że nieuzupełnienie wniosku skutkować będzie pozostawieniem podania bez rozpoznania. 

W razie nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie, PLW powinien poinformować 

wnioskodawcę o fakcie pozostawienia podania bez rozpoznania.

5. W przypadku ustalenia, że wniosek wniesiono do niewłaściwego organu, PLW, 

na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego pismem przekazuje je 

do organu właściwego oraz powiadamia o tym fakcie składającego podanie, uzasadniając 

w powiadomieniu przyjęty tok postępowania.

6. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej, o której mowa w ust. 2 pkt 5, PLW, na 

podstawie art. 261 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wzywa do jej uiszczenia 

z pouczeniem, że w razie nieuiszczenia podanie zostanie zwrócone. Zwrot podania 

następuje w drodze postanowienia.

7. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu kontroli formalnej, PLW stosownie do art. 5 ustawy o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przeprowadza 
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kontrolę fizyczną miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej. Kontrola ma na celu 

sprawdzenie, czy zostały spełnione wszystkie wymagania weterynaryjne dla prowadzenia 

tego rodzaju działalności, w szczególności wymogi rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu 

zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz pozostałych aktów 

prawnych określających wymogi weterynaryjne dla prowadzenia przedmiotowej 

działalności, wymienionych w rozdziale 2 niniejszej instrukcji.

8. W przypadku, gdy w kontrolowanym miejscu jest już prowadzona działalność 

w zakresie pośrednictwa w obrocie zwierzętami z wykorzystaniem obiektu lub gdy dwa 

podmioty złożyły równocześnie wniosek o zatwierdzenie ww. działalności, pod tym samym 

adresem, w tym samym obiekcie, decyzja o której mowa w ust. 10 pkt 1 nie może być 

wydana, jeśli podmioty nie zorganizują swego funkcjonowania w sposób zapewniający 

fizyczny rozdział tych działalności w zakresie zapewnienia odstępu czasowego pomiędzy 

nimi.

9. W przypadku, gdy rezultaty kontroli, o której mowa w ust. 7, jak również ocena złożonych 

przez stronę dokumentów oraz okoliczności wskazanych w ust. 8 prowadzą do wniosku, że 

strona nie spełnia zależnych od siebie wymagań, PLW przed wydaniem decyzji 

w zawiadomieniu o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań, dodatkowo powinien wskazać wymagania zależne od strony, 

które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować 

wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

10. Ustalenia z kontroli, o której mowa w ust. 7, stanowią podstawę do:

1) wydania decyzji administracyjnej w sprawie:

a) stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych dla wykonywania 

działalności w zakresie prowadzenia przedmiotowej działalności, zgodnie z art. 

5 ust. 4 pkt 1 i art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz § 2 ust. 5 rozporządzenia w 

sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub 

skupu zwierząt, oraz 

b)     nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (WNI) dla każdego  obiektu 

w którym pośrednik będzie prowadzić działalność, zgodnie 

z art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt oraz przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu 

ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, albo

2) wydania decyzji administracyjnej w sprawie odmowy stwierdzenia spełniania 

wymagań weterynaryjnych dla wykonywania działalności w zakresie obrotu 

zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, zgodnie z art. 5 ust. 4 
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pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt.

11. W decyzji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 należy wskazać:

1) gatunki zwierząt, których dotyczyć będzie prowadzona przez pośrednika działalność 

(dla których dostosowana jest infrastruktura obiektu pośrednika, co zostało 

zweryfikowane podczas kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 3);

2) dokładny adres obiektu budowlanego lub miejsca, w którym będzie prowadzona 

działalność (poddanego kontroli, o której mowa w ust. 7);

3) formę przedmiotowej działalności, tj. działalność z wykorzystaniem obiektu.

12. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 10 pkt 1, PLW powinien pouczyć pośrednika 

o spoczywających na nim obowiązkach. W przypadku pośredników, których działalność 

dotyczy zwierząt z gatunków podlegających obowiązkowi identyfikacji i rejestracji, 

przedmiotowe pouczenie powinno uwzględniać również informacje na temat obowiązków 

pośrednika wynikających z przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

w tym obowiązku rejestracji działalności we właściwym biurze powiatowym Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zgłaszania przemieszczeń zwierząt. PLW 

powinien również pouczyć pośrednika o obowiązku zawiadamiania PLW co najmniej na 24 

godziny o planowanym terminie załadunku i wyładunku zwierząt, zgodnie 

z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

13. Po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 10 pkt 1, PLW umieszcza dane pośrednika w 

prowadzonym przez siebie rejestrze zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych 

obiektów wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności oraz zgłasza te dane 

Głównemu Lekarzowi Weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejestru 

podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.  

  

7.  POSTĘPOWANIE PRZY REJESTRACJI POŚREDNIKA BEZ OBIEKTU

1. PLW właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pośrednika bez obiektu 

przyjmuje wniosek o rejestrację jego działalności.

2. PLW sprawdza, czy wniosek zawiera informacje wymagane przez art. 90 rozporządzenia 

2016/429 oraz przepisy odrębne, tj:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres pośrednika bez 

obiektu;

2) informacje o kategoriach i gatunkach zwierząt, które podmiot zamierza kupować 

i sprzedawać;

3) wniosek został prawidłowo podpisany.
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3. PLW z urzędu nadaje pośrednikowi bez obiektu, w drodze decyzji administracyjnej, na 

podstawie art. 93 rozporządzenia 2016/429 niepowtarzalny numer rejestracyjny (NNR) 

określając go Weterynaryjnym Numerem Identyfikacyjnym (WNI) i stosując przez analogię 

przepisy dotyczące sposobu ustalania WNI dla pośredników tj. PL 08036101, gdzie PL 

oznacza kod Polski w formacie ISO, ciąg 8 cyfr koduje lokalizację zakład produkcyjnego 

(08 - województwo lubuskie, 03 - Międzyrzecz, 61 – pośrednictwo w obrocie zwierzętami, 

01 - numer porządkowy zakładu. Przykładowe rozstrzygnięcie decyzji powinno brzmieć: 

„nadaję zakładowi niepowtarzalny numer rejestracyjny: weterynaryjny numer 

identyfikacyjny PL 08036101”.

4. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 3, PLW powinien pouczyć pośrednika bez obiektu 

o spoczywających na nim obowiązkach, w tym o obowiązku powiadamiania o wszelkich 

zmianach dotyczących prowadzonej działalności oraz o zaprzestaniu działalności danego 

podmiotu.

5. W przypadku pośredników bez obiektu prowadzących działalność dotyczącą zwierząt 

z gatunków podlegających obowiązkowi identyfikacji i rejestracji, przedmiotowe pouczenie 

powinno uwzględniać również informacje na temat obowiązków pośrednika wynikających  

z  przepisów  ustawy o  systemie  identyfikacji  i rejestracji zwierząt, w tym obowiązku 

rejestracji działalności we właściwym  biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa oraz zgłaszania przemieszczeń zwierząt. PLW powinien również 

pouczyć pośrednika bez obiektu o obowiązku zawiadamiania PLW co najmniej na 24 

godziny o planowanym terminie załadunku i wyładunku zwierząt, zgodnie z ustawą 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

6. Po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 1, PLW umieszcza pośrednika bez obiektu 

w prowadzonym przez siebie rejestrze zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych 

pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności oraz zgłasza  

te dane Głównemu Lekarzowi Weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza 

weterynarii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.

8. KONTROLE ZATWIERDZONYCH POŚREDNIKÓW 

1. Celem kontroli jest weryfikacja przestrzegania przez pośrednika przepisów rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w 

zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz 

pozostałych przepisów określających wymogi dla prowadzenia przedmiotowej działalności, 

wymienionych w rozdziale 2 niniejszej instrukcji.

2. Podczas kontroli, o której mowa w ust. 1, należy zwrócić szczególną uwagę 

na następujące kwestie:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubuskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzyrzecz
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1) zapewnienie w obiektach pośrednika:

a) pomieszczenia lub miejsca do przetrzymywania zwierząt, w tym osobnego, 

przeznaczonego dla zwierząt agresywnych,

b) pomieszczenia lub miejsca do izolacji zwierząt chorych lub podejrzanych 

o chorobę, 

c) pomieszczenia lub miejsca do przeprowadzania badań zwierząt, 

z zainstalowanym oświetleniem umożliwiającym przeprowadzenie badań, 

wyposażonego w urządzenia do unieruchamiania i poskramiania zwierząt,

d) miejsca do przechowywania odchodów zwierzęcych,

e) pomieszczenia lub miejsca socjalnego i biurowego, udostępnianego na czas 

wykonywania czynności przez urzędowego lekarza weterynarii, 

z zapewnionym dostępem bieżącej wody,

f) systemu odprowadzania ścieków;

2) wyposażenie obiektów w:

a) urządzenia do wyładunku i załadunku zwierząt,

b) maty odkażające wyłożone przed wjazdem i wyjazdem o parametrach:

 długość nie mniejszą niż obwód największego koła pojazdu 

wjeżdżającego lub wyjeżdżającego,

 szerokość wjazdu lub wyjazdu,

c) maty odkażające wyłożone przed wejściem i wyjściem o parametrach:

 długość nie mniejszą niż  1 metr, 

 szerokość nie mniejszą niż szerokość wejścia lub wyjścia; 

d) środki do dezynfekcji w dostatecznej ilości do prowadzenia bieżącej 

dezynfekcji, z podanymi datami ważności; 

3) przestrzeganie wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt określonych 

w ustawie o ochronie zwierząt, w szczególności:

 sposoby i metody przepędzania zwierząt,

 sposób postępowania pracowników ze zwierzętami,

 używane uprzęże, pęta stelaże, więzy,

 warunki panujące w obiektach pośrednika –  ich wymiary,  stan techniczny, 

zachowanie w czystości,

 stan narzędzi używanych do obsługi zwierząt;

4) dokumentację dotyczącą zwierząt będących przedmiotem działalności, 

o której mowa w § 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, 

pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

3. W ramach kontroli, o ile jest to możliwe, PLW sprawdza, czy przedmiotem działalności są 

zwierzęta:
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1) oznakowane w sposób określony w przepisach o systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt, 

2) spełniające wymagania w odniesieniu do stanu zdrowia oraz miejsca pochodzenia 

określone dla danego gatunku oraz przeznaczenia zwierząt,

3)  niepodlegające zakazowi wyprowadzania z gospodarstwa wydanemu 

w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,

4) zaopatrzone w świadectwo zdrowia lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia 

oraz miejsce pochodzenia, jeżeli takie świadectwo lub dokument 

są wymagane.

4. W ramach kontroli PLW sprawdza również, czy pośrednik prowadzący działalność 

dotyczącą zwierząt z gatunków bydło, świnie, owce, kozy koniowate, wielbłądowate, 

jeleniowate, drób wywiązuje się z obowiązków nałożonych na posiadacza zwierząt 

przepisami ustawy o systemie  identyfikacji  i  rejestracji  zwierząt, w tym czy:

1) uzyskał w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  numer identyfikacyjny, 

tzw. numer producenta i dokonał zgłoszenia działalność w biurze powiatowym 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2) aktualizuje na bieżąco dane w komputerowej bazie danych, o której mowa w art. 11  

ww. ustawy,

3) dokonuje w terminie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt oraz innych zdarzeń, zgodnie 

z art. 26 ww. ustawy.

5. W przypadku stwierdzenia niespełniania przez kontrolowanego pośrednika wymogów 

weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, 

pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, PLW wdraża postępowanie 

administracyjne, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

6. Jeżeli uchybienia dotyczą wymogów określonych w ustawie o identyfikacji 

i rejestracji zwierząt, PLW wdraża postępowanie administracyjne, o którym mowa w art. 50 

ust. 10 tej ustawy oraz wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień 

w określonym terminie. 

7. Jeżeli podczas przeprowadzania kontroli zostanie ustalone, że w siedzibie stada znajduje 

się nieoznakowane zwierzę, którego pochodzenia nie można potwierdzić, powiatowy 

lekarz weterynarii na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa 

żywności może nakazać, w drodze decyzji, zabicie tego zwierzęcia bez odszkodowania 

i unieszkodliwienie jego zwłok na koszt posiadacza, zgodnie z art. 50 ust. 12 ustawy.

8. W przypadku podejrzenia, iż doszło do przestępstwa, o którym mowa w art. 35 ustawy o 

ochronie zwierząt, bądź przestępstw wymienionych w art. 77, 78-80, 82 ustawy o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, powiatowy lekarz 
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weterynarii powinien złożyć do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa. 

9. W przypadku podejrzenia, iż doszło do wykroczenia, o którym mowa w art. 37 ustawy 

o ochronie zwierząt lub art. 85 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, PLW powinien złożyć do organów ścigania, w trybie i na zasadach 

określonych we właściwych przepisach, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

wykroczenia lub złożyć wniosek o ukaranie. 

10. W przypadku stwierdzenia, iż doszło do wykroczeń, o których mowa w art. 56 ustawy 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, PLW, w drodze mandatu karnego, nakłada na 

osoby odpowiedzialne grzywnę, działając na podstawie przepisów rozporządzenia 

w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Do czasu 

nowelizacji ww. rozporządzenia uwzględniającego wydanie nowej ustawy 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt PLW nie może skorzystać ze ścieżki 

postępowania mandatowego i jest zobowiązany do złożenia organów ścigania, w trybie 

i na zasadach określonych we właściwych przepisach, zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia wykroczenia lub do złożenia wniosku o ukaranie bezpośrednio do sądu. 

11. PLW informuje Głównego Lekarza Weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza 

weterynarii, o zmianach stanu faktycznego i prawnego ujawnionego w rejestrze 

zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez 

pośredników w ich działalności (wstrzymanie działalności, wykreślenie z rejestru, zmiana 

danych).

 9. KONTROLE  REJESTROWANYCH POŚREDNIKÓW BEZ OBIEKTU 

1. Celem kontroli jest weryfikacja przestrzegania przez pośrednika bez obiektu przepisów 

rozporządzenia 2019/2035 oraz pozostałych przepisów określających wymogi dla 

prowadzenia przedmiotowej działalności, wymienionych w rozdziale 2 niniejszej instrukcji.

2. Podczas kontroli, o której mowa w ust. 1, PLW sprawdza poprawność prowadzenia 

dokumentacji, o której mowa w art. 36 rozporządzenia 2019/2035 oraz fakt wypełniania 

obowiązków wymienionych w art. 90 ust. 2 rozporządzenia 2016/429.

3. W ramach kontroli, PLW sprawdza również, czy pośrednik bez obiektu prowadzący 

działalność dotyczącą zwierząt z gatunków: bydło, świnie, owce, kozy, koniowate 

wielbłądowate, jeleniowate i drób wywiązuje się z obowiązków nałożonych na posiadacza 

zwierząt przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym czy:
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1) uzyskał w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  numer identyfikacyjny, 

tzw. numer producenta i dokonał zgłoszenia działalność w biurze powiatowym Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2) aktualizuje na bieżąco danych w komputerowej bazie danych, o której mowa 

w art. 11  ww. ustawy,

3) dokonuje w terminie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt oraz innych zdarzeń, zgodnie 

z art. 26 ww. ustawy.

4. W przypadku pośrednika bez obiektu prowadzącego działalność, o której mowa 

w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, 

pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, podczas kontroli, PLW sprawdza także, 

czy pośrednik bez obiektu jest zarejestrowany jako przewoźnik oraz, czy spełnia 

wymagania weterynaryjne dla tej działalności a także, czy prowadzi dokumentację 

określoną w art. 34 rozporządzenia 2019/2035. 

5. W przypadku stwierdzenia niespełniania przez kontrolowany podmiot wymogów dla 

działalności w charakterze pośrednika bez obiektu, gdy doszło do naruszenia obowiązku 

wynikającego bezpośrednio z aktów prawa UE lub aktów prawa krajowego przyjętych 

przez Polskę w celu stosowania prawodawstwa UE PLW, na podstawie art. 138 

rozporządzenia 2017/625 może podjąć m.in. następujące działania:

a) zawieszenie działania lub zamknięcie całego lub części zakładu na właściwy okres 

czasu,

b) nakazanie podjęcia działań w celu doprowadzenia do stanu wymaganego 

przepisami

6. W przypadku stwierdzenia, iż doszło do wykroczeń, o których mowa w art. 56 ustawy 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, PLW, w drodze mandatu karnego, nakłada na 

osoby odpowiedzialne grzywnę, działając na podstawie przepisów rozporządzenia 

w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, albo składa do organów 

ścigania, w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach, zawiadomienie 

o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub składa wniosek o ukaranie Jednakże do czasu 

nowelizacji ww. rozporządzenia uwzględniającego wydanie nowej ustawy o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt PLW nie może skorzystać ze ścieżki postępowania 

mandatowego i jest zobowiązany do złożenia organów ścigania, w trybie i na zasadach 

określonych we właściwych przepisach, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

wykroczenia lub do złożenia wniosku o ukaranie bezpośrednio do sądu.

7. PLW informuje Głównego Lekarza Weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza 

weterynarii, o zmianach stanu faktycznego i prawnego ujawnionego w rejestrze 
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zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez 

pośredników w ich działalności (wstrzymanie działalności, wykreślenie z rejestru, zmiana 

danych).

10. NADZÓR NAD  MIEJSCAMI SKUPU LUB SPRZEDAŻĄ ZWIERZĄT  

1. PLW sprawuje nadzór nad skupem lub sprzedażą zwierząt, dokonywanymi 

w związku z działalnością pośrednika. 

2. PLW może, wyznaczyć na czas określony lekarza weterynarii nie będącego pracownikiem 

Inspekcji Weterynaryjnej do sprawowania nadzoru na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b 

oraz lit. c ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

3. W ramach sprawowanego nadzoru, PLW lub urzędowy lekarz weterynarii:

1) dokonuje kontroli oznakowania wszystkich zwierząt wprowadzanych 

na miejsce gdzie jest prowadzony skup lub sprzedaż, podlegających obowiązkowi 

identyfikacji i rejestracji; 

2) kontroluje dokumentację towarzyszącą wszystkim zwierzętom wprowadzanym na 

miejsce, gdzie jest prowadzony skup lub sprzedaż, w tym:

a) dokument identyfikacyjny w przypadku koniowatych;

b) dokument dotyczący przemieszczenia owiec, kóz, świń, jeleniowatych 

i wielbłądowatych, o którym mowa w art. 110 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429; 

c) świadectwo zdrowia, jeżeli jest ono wymagane, jak również świadectwo 

cząstkowe w przypadku wysyłek owiec i kóz rzeźnych do handlu;

d) w przypadku zwierząt przeznaczonych do uboju sprawdza, czy zwierzęta 

zaopatrzone są w informacje dotyczące łańcucha żywnościowego;

3) kontroluje stan środka transportu oraz prawidłowość wyładunku i załadunku 

zwierząt, w tym sposób obchodzenia się ze zwierzętami zgodnie z Instrukcją 

Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania powiatowych lekarzy 

weterynarii przy: zatwierdzaniu przewoźników oraz środków transportu drogowego 

wykorzystywanych do przewozu zwierząt, kontroli przewoźników, przeprowadzaniu 

kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu 

oraz w sprawie raportowania z przeprowadzonych w tym zakresie kontroli;

4) kontroluje komputerową bazę danych zwierząt, której obowiązek prowadzenia 

wynika z przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

5) sprawdza przestrzeganie wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt określonych 

w ustawie o ochronie zwierząt.

4. Urzędowy lekarz weterynarii pełniący nadzór nad skupem lub sprzedażą zwierząt 

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informuje niezwłocznie o tym fakcie PLW 
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z podaniem daty i godziny przyjazdu środka transportu do miejsca skupu, numerów 

dokumentów identyfikacyjnych zwierząt, których dotyczą nieprawidłowości (a w przypadku 

zwierząt podlegających obowiązkowi identyfikacji, również numery identyfikacyjne), 

danych przewoźnika oraz danych właściciela zwierząt.

5. Za prowadzony nadzór urzędowy lekarz weterynarii pobiera opłatę zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie opłat za 

czynności wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjną. Opłatę należy pobrać wyłącznie 

w przypadku faktycznego wykonania wobec danego podmiotu czynności podlegających 

opłatom oraz za czas faktycznie przeznaczony na wykonywacie tych czynności.

6. PLW po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, w zależności od rodzaju 

stwierdzonych nieprawidłowości, podejmuje działania określone w ustawie o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawie o ochronie zwierząt, 

ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, rozporządzeniu delegowanym 

Komisji (UE) 2022/671 lub jeżeli uchybienia dotyczą wymogów, o których mowa 

w załączniku II rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 

w zakresie podlegającym jego kontroli, może rozważyć przeprowadzenie w gospodarstwie 

pochodzenia zwierząt urzędowej kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt .

11. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

1. Niniejsza instrukcja uchyla Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii 

Nr GIWpr-02010-12/2019 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania powiatowych 

lekarzy weterynarii przy zatwierdzaniu, nadzorze oraz przeprowadzaniu kontroli 

podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub 

skupu zwierząt gospodarskich.

2. Niniejsza instrukcja wchodzi w życie od 3 kwietnia 2023 roku. 

                                                                                            

                                                                                              Zatwierdził:

                                                                             Paweł Niemczuk

                                                                                              Główny Lekarz Weterynarii

Załącznik: Lista kontrolna SPIWET – działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie 

lub skupu zwierząt.
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Załącznik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                            

Data rozpoczęcia kontroli……………………
Data zakończenia kontroli…………………..
Przerwy…………………………………………..

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

prowadzonej 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 stwierdzonych niezgodności 
z wymaganiami zawartymi w:
 ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.);
 ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. 

zm.);
 rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu 
zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 790);

 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w 
sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniających i uchylające niektóre akty w 
dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE Nr 84, str. 1 z późn. 
zm.);

Protokół niniejszy może stanowić podstawę wdrożenia nakazowego postępowania 
administracyjnego lub zawiadomienia organów ścigania 

o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

Numer producenta (z IW-SIRZ):Nazwa podmiotu nadzorowanego (imię i nazwisko/nazwa):

Numer WNI:
Numer siedziby podmiotu (z IW-
SIRZ):

LISTA KONTROLNA 
SPIWET 

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

Pieczątka Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
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Adres siedziby podmiotu:

Adres wykonywanej działalności:

Właściciel lub upoważniony przedstawiciel podmiotu zwany dalej Kontrolowanym (imię i nazwisko):

Kontrolujący (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe lub pieczątka):

Przed podjęciem czynności kontrolnych poinformowano Kontrolowanego o jego prawach 
i obowiązkach w trakcie kontroli.
Wykorzystanie obiektów:                        □ TAK                             □ NIE
Gatunki zwierząt, które obejmuje działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym 

obrocie lub skupu zwierząt:

Właściwe pole zaznaczyć symbolem „x”
bydło (cielęta, jałówki, krowy, opasy, buhaje)
świnie (prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, knury)
konie (źrebięta, klacze, ogiery, wałachy)
owce (jagnięta, jarki, tryki)
kozy (koźlęta, kozy, kozły)
inne* 
* inne zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich.                                                                                                                

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 2020 r. poz. 1421 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)
3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu zwierzętami, 

pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, informuje, w formie 
pisemnej, powiatowego lekarza weterynarii o zaprzestaniu prowadzenia 
działalności, a także o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego 
związanego z prowadzeniem działalności, w zakresie dotyczącym 
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wymagań weterynaryjnych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego 
zdarzenia.

                                                                                  (art.7 )
II. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w 

sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty 
w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE Nr 84, str. 1 z późn. 

zm.)
1. Podmiot zajmujący się gromadzeniem zwierząt kopytnych niezależnie od 

zakładu, w tym podmiot który kupuje i sprzedaje zwierzęta, przed 
podjęciem działalności przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii 
niezbędne informacje w celu dokonania rejestracji.

(art. 90 ust. 1)
2. Podmiot zajmujący się gromadzeniem zwierząt kopytnych niezależnie od 

zakładu, w tym podmiot który kupuje i sprzedaje zwierzęta powiadamia 
powiatowego lekarza weterynarii o:
a) wszelkich zmianach dotyczących kwestii wskazanych w pkt 1.
b) każdym zaprzestaniu działalności danego podmiotu.

(art. 90 ust. 2)
III. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 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)
IV. 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. Nr 122, poz. 790)

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

tym obrocie lub skupu zwierząt 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 zwierząt 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 zwierząt 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 
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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. Osoby zajmujące się obsługą zwierząt są przeszkolone w zakresie 

postępowania ze zwierzętami. 
                                                                                         (§ 4 ust.3)

19. Dokumentacja gromadzonych zwierząt zawiera informacje wskazane 
w § 5 ust. 2 rozporządzenia i jest przechowywana przez 3 lata od dnia 
dokonania w niej ostatniego wpisu.                                                                                         
                                                                                                   (§ 5 ust.2 i 3)
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Opis niezgodności zaznaczonych w kolumnie „N” (ocena negatywna) wraz ze wskazaniem ich 
zakresu.

Zalecenia 

                Zastrzeżenia lub wyjaśnienia Kontrolowanego do niniejszego protokołu 1,2
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Adnotacje o załącznikach:
Wydruk z IRZ PLUS określający liczbę zwierząt u pośrednika, nie później niż 48 h przed kontrolą

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostawiono u 
Kontrolowanego.  

       …………………………………………………..….
                    (data i podpis Kontrolowanego)
albo, w przypadku odmowy przyjęcia, doręczono Kontrolowanemu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
dnia ……………………………………………….. r.

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

Adnotacja o odmowie wpuszczenia Kontrolującego na teren zakładu.

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

Adnotacja o odmowie podpisania protokołu kontroli przez Kontrolowanego.2,3

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

Protokół podpisali:

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

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

 POUCZENIE
1) 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.

2) 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.
3) Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez 

kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.
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