LISTA KONTROLNA

SPIWET
Pieczęć Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii

(targi, wystawy, pokazy lub konkursy
zwierząt gospodarskich)

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ..........................
prowadzonej na podstawie upowaŜnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii
w ………………………………………………. z dnia …………………… nr …………………….
Czynności kontrolne poprzedzono okazaniem legitymacji słuŜbowej oraz
upowaŜnienia 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 2008r., Nr 213, poz. 1342 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.);
 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie
wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2009
r. Nr 64 poz. 397 z późn. zm.);
 rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów
zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 11 poz. 67).

Niniejszy protokół moŜe stanowić podstawę do wdroŜenia nakazowego
postępowania administracyjnego lub zawiadomienia organów ścigania
o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.
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Nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko osoby fizycznej:

Weterynaryjny numer
identyfikacyjny
podmiotu:

Numer nadany przez
ARiMR (jeśli dotyczy):

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

Adres miejsca prowadzenia
działalności, telefon, fax, e-mail:

Gatunki zwierząt, których dotyczy działalność targu:
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/kierownik podmiotu kontrolowanego, zwany
w dalszej części „Kontrolowanym”:

Kontrolujący:
imię i nazwisko kontrolującego:
stanowisko słuŜbowe:
P – ocena pozytywna,
Lp.

N – ocena negatywna,

ND– nie dotyczy.

Zagadnienie
Podstawa prawna

P

N

ND

I. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 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
zgłosił w formie pisemnej, zamiar prowadzenia działalności
polegającej na organizowaniu targów, wystaw, pokazów lub
konkursów zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii
właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej

2

prowadzenia.
2

(art. 5 ust. 1 pkt. 2)
Podmiot prowadzący działalność polegającą na organizowaniu
targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, informuje,
w
formie
pisemnej,
powiatowego
lekarza
weterynarii
o zaprzestaniu prowadzenia określonego rodzaju działalności
nadzorowanej, a takŜe o kaŜdej zmianie stanu prawnego lub
faktycznego związanego z prowadzeniem tej działalności,
w zakresie dotyczącym wymagań weterynaryjnych, w terminie
7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia
(art. 7)

II. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 204 poz. 1281 z późn. zm.)
1

2

3

4

Podmiot organizujący targi, wystawy, pokazy lub konkursy
bydła, jako posiadacz zwierząt w rozumieniu przepisów ustawy,
jest zobowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa siedzibę stada
w celu nadania numeru siedziby stada, nie później niŜ w dniu
wprowadzenia pierwszej sztuki bydła do siedziby stada.
(art. 9)
Podmiot organizujący targi, wystawy, pokazy lub konkursy
bydła, jako posiadacz zwierząt w rozumieniu przepisów ustawy,
zgłasza do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych dane
dotyczące zmiany stanu faktycznego liczby zwierząt z gatunku
bydła.
(art. 12)
Podmiot prowadzący działalność polegającą na organizowaniu
targów bydła prowadzi księgę rejestracji.
(art. 23 ust. 1)
Podmiot przetrzymujący zwierzęta na wystawach, pokazach lub
konkursach jest obowiązany do prowadzenia ewidencji zwierząt
przywiezionych do tych miejsc, w formie papierowej lub formie
dokumentu elektronicznego.
(art. 24 ust. 1)

III. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń
(Dz. U. z 2009 r. Nr 64 poz. 397 z późn. zm.)
1
Na targi wystawy, pokazy lub konkursy wprowadzane są
świnie, które spełniają następujące wymagania:
1) są oznakowane zgodnie z przepisami o rejestracji
i identyfikacji zwierząt, oraz
2) pochodzą ze stad, w których nie uzyskano dodatnich
wyników badań serologicznych w kierunku choroby
Aujeszkyego.
(punkt 3.6.1 załącznika do rozporządzenia)

3

2

Świnie wprowadzane na targi, wystawy, pokazy lub konkursy
są zaopatrzone w świadectwa zdrowia, zawierające informacje
określone w punkcie 3.6.1 załącznika do rozporządzenia.
(punkt 3.6.1 załącznika do rozporządzenia)

IV. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów
zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 11 poz. 67)
1

2

Gromadzenie zwierząt na targu zwierząt gospodarskich odbywa
się w miejscach oznaczonych, ogrodzonych i utwardzonych.
(§ 1 pkt 1)
Gromadzenie zwierząt gospodarskich na wystawach, pokazach
lub konkursach odbywa się w miejscach oznaczonych.
(§ 1 pkt 2)
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6
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W miejscu organizowania targu, wystawy, pokazu lub konkursu
zwierząt znajdują się wydzielone miejsca dla poszczególnych
gatunków zwierząt gospodarskich, zapewniające im ochronę
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
(§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a)
W miejscu organizowania targu, wystawy, pokazu lub konkursu
zwierząt znajduje się wydzielone miejsce do składowania
produktów biobójczych w rozumieniu przepisów o produktach
biobójczych.
(§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b)
W miejscu organizowania targu, wystawy, pokazu lub konkursu
zwierząt znajduje się wydzielone miejsce dla lekarza weterynarii,
umoŜliwiające mu wykonanie czynności urzędowych.
(§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c)
W miejscu organizowania targu, wystawy, pokazu lub konkursu
zwierząt znajduje się wydzielone miejsce dla zwłok zwierzęcych.
(§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. d)
Na targu znajduje się wydzielone miejsce z zainstalowanym
oświetleniem oraz wyposaŜone w urządzenia do bezpiecznego
badania zwierząt gospodarskich.
(§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. e)
Na targu znajduje się sprzęt lub urządzenia do załadunku
i wyładunku zwierząt gospodarskich kopytnych, w tym stałe lub
przenośne rampy o kącie nachylenia nieprzekraczającym 20°,
z bokami trwale zabezpieczającymi te zwierzęta przed upadkiem
i podłogą o nieśliskiej nawierzchni.
(§ 2 ust. 1 pkt 2)
się wyłącznie

Targi zwierząt gospodarskich odbywają
w miejscach oddalonych co najmniej o 50 m od:
– innych miejsc przebywania tych zwierząt,
– rzeźni,
– obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spoŜywczego,
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–

–
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zakładów zatwierdzonych do prowadzenia działalności
w zakresie zbierania, transportowania, przechowywania,
operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub
usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
nieprzeznaczonych do spoŜycia przez ludzi lub
zakładów wytwarzających pasze.

(§ 2 ust. 2)
Wyładunek i załadunek zwierząt przeprowadza się w sposób
zabezpieczający je przed upadkiem i urazami, bez naraŜania na
zbędny stres, ból i cierpienie.
(§ 4 ust. 1)
Zwierzęta gospodarskie kopytne, z wyłączeniem prosiąt
i warchlaków, po przywiezieniu na miejsce targu wyładowuje się
ze środków transportu.
(§ 4 ust. 2)
Zwierzęta agresywne lub wykazujące objawy chorobowe izoluje
się.
(§ 4 ust. 3)
Podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania
targów,
wystaw,
pokazów
lub
konkursów
zwierząt
gospodarskich zapewnia niezwłoczne usuwanie:
a) nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach
i nawoŜeniu i odchodów zwierząt innych niŜ gospodarskie,
b) zwłok zwierzęcych.
(§ 5 pkt 1 lit. a i b)
Podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania
targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt zapewnia
dostęp do bieŜącej wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi
w ilości wystarczającej do napojenia gromadzonych zwierząt.
(§ 5 pkt 2)
Osoby zatrudnione przez podmiot prowadzący działalność
w zakresie organizowania targów zwierząt gospodarskich
do obsługi tych zwierząt zostały przeszkolone w zakresie
postępowania z tymi zwierzętami.
(§ 6)
Po zakończeniu targu, wystawy, pokazu lub konkursu zwierząt
miejsca, w których były przetrzymywane zwierzęta, są
oczyszczane i odkaŜane.
(§ 7)

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

6

Zalecenia (wraz z wyznaczonym terminem realizacji)

ZastrzeŜenia lub wyjaśnienia Kontrolowanego do niniejszego protokołu

1,2)

7

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

...................................................................
(data i podpis Kontrolującego)

Adnotacja o odmowie wpuszczenia urzędowego lekarza weterynarii na teren targu.

...................................................................
(data i podpis Kontrolującego)

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

...................................................................
(data i podpis Kontrolującego)

Protokół podpisali:

……………………………………………….
(data i podpis Kontrolowanego)

… ……….…………………………………………….
(pieczęć, data i podpis Kontrolującego)

POUCZENIE
1) ZastrzeŜenia do protokołu moŜna zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli;
2) W przypadku odmowy podpisania protokołu, istnieje obowiązek złoŜenia 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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