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Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Ul. Warneńczyka l tel / fax. (043) 822 30 04 '
98 -200 Sieradz 822 56 62

woj. łódzkie e-mail: sieradz.piw@wetgiw.gov.pl

Wojtyszki, dnia 21 stycznia 2013 roku

Protokół kontroli nr 1/2013

W dniu 21 stycznia 2013 roku, została przeprowadzona kontrola na terenie
schroniska dla zwierząt - „Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" w miejscowości
Wojtyszki, g m. Brąszewice.

Kontrolę przeprowadzono w związku z otrzymaniem pisma z Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Łodzi znak WIWZdr.912.1.3.2013 z dnia 10 stycznia 2013
roku w sprawie przeprowadzenia kontroli schronisk pod kątem zapewnienia zwierzętom
odpowiednich warunków bytowych w okresie zimowym oraz pod kątem zaleceń
pokontrolnych ujętych w piśmie Wystąpienie pokontrolne ŁWLW
WIWZdr. 1611.1.55.2012.

Kontrole/ przeprowadzili:

1, Aleksandra Rawicka - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony
zwierząt.
Upoważnienie do kontroli nr 12 z dnia 21 stycznia 2013 roku.

2. Paweł Ciukaj - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
Upoważnienie do kontroli nr 14 z dnia 21 stycznia 2013 roku.

Termin rozpoczęcia kontroli: 21.01.2013 godz. 09;00,
Termin zakończenia kontroli: 21.01.2013 godz, 10:30.
Przerwy w kontroli: O

W trakcie kontroli ustalono:

W oparciu o kontrolę przeprowadzoną 21 stycznia 2013r. oraz kontrole
sprawdzające przygotowanie schroniska do okresu zimowego przeprowadzone w dniach
08 listopada 2012 roku (protokół kontroli nr 7/2012), 26 listopada 2012 roku (protokół
kontroli nr 8/2012} oraz 11 grudnia 2012 roku (protokół kontroli nr ib/2012) uznaje się,
że w schronisku zapewnione SA właściwe warunki bytowe dla zwierząt w okresie
zimowym. Opis pomieszczeń zimowych oraz bud znajduje się w poprzednich protokołach
kontroli (Protokół nr 10/2012 z dnia 12 grudnia 2012r.}. Podczas/kontroli ustalono, iż
schronisko posiada zapas wyściółki w postaci skrawków materiału, w celu zapewnienia
ochrony przed zimnem dla zwierząt. W trakcie kontroli zwrócono szczególną uwagę na
zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku odpowiednich.•.warunków
karmienia. Ustalono, iż psy zdrowe, dorosłe są karmione ł raz dziennie. Zwierzęta chore,
rekonwalescenci, szczeniaki i młode mają ustalaną dietę przez lekarza weterynarii
zatrudnionego w schronisku (w zależności od potrzeb, od stanu zwierzęcia). Psy starsze
(powyżej 7 roku życia, utrzymywane oddzielnie od zwierząt młodych, w wyznaczonych
boksach) są karmione 2 razy dziennie. Porcje pokarmu są zmniejszone oraz uzupełnione
większym dodatkiem węglowodanów, stosownie do zapotrzebowań energetycznych psów
w podeszłym wieku. Ustalono również, że kila razy dziennie zwierzęta mają dostarczaną
ciepłą wodę do picia. W żywieniu zwierząt wykorzystywane są. uboczne produkty
pochodzenia zwierzęcego. Uppz są selekcjonowane pod nadzorem lekarza weterynarii na
terenie Zakładów Mięsnych „ZBYSZKO" w miejscowości Bedoń^-Wieś^T następnie
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codziennie dostarczane do schroniska. Zgodnie z „Procedurą karmienia" (załącznik nr 1)
uppz każdorazowo przed skarmieniem poddawane, są kontrall wiziiainej. przez lekarza
weterynarii obecnego w schronisku. Na terenie schroniska uppz są wzbogacane o
zawartość węglowodanów, w postaci suchego, mielonego chleba około 10%,
Informację na temat składu karmy, stanowi lista ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do skarmiania zwierząt dostarczona przez producenta i
stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu, (załącznik nr 2)

W trakcie kontroli wykonano również zalecenia ŁWLW zawarte w piśmie
WIWZdr.1611.1.55.2012 z dnia 9 stycznia 2013r. Lekarze weterynarii zatrudnieni w
schronisku zostali poinformowani o obowiązku dokonywania wpisów w rejestrach
eutanazji i upadków w kolumnie podpis lekarza w postaci parafki oraz pieczątki !ek,w.et
bądź w postaci czytelnego podprsu lekarza weterynarii, w cełu zapewnienia pełniej
identyfikacji osoby wpisującej zdarzenie do rejestru. Poruszono również sprawę
dublowania się wpisów w rejestr upadków oraz rejestr eutanazji tego sa-mego zwierzęcia.
Zalecono wpisywanie do rejestru zgodnie ze stanem faktycznym. Podczas kontroli
potwierdzono, że w kartach zwierząt; rejestrze eleł&rorricznym1 oraz -rejestrze' upadków i
eutanazji numer czrp jest wpisywany w całości (a nie ostatnie cyfry). Karty zwierząt
przebywających w schronisku są dostępne do wglądu na terenie siedziby w Wojtyszkacn.
Poinformowano podmiot o obowiązku wpisywania w rejestr upadków i eutanazji oraz
rejestr przyjęć wszystkie zwierzęta. W schronisku znajduje się wydzielone pomieszczenie
do przechowywania karmy dla psów - jest to chłodnia o wymiarach ok. 3mx2mx2m z
możliwością podłączenia do agregatu prądotwórczego. Dokonano również Weryfikacji
karmienia zwierząt. Szczegółowy opis znajduje się powyżej w treści protokołu.
Reasumując podmiot wykonał wszystkie zalecenia pokontrolne, o których jest mowa we
wcześniej przywołanym piśmie ŁWUftL

Stwierdzone niezgodności:

Nie stwierdzono.

Zalecenia:

Zaleceń nie wydano.

Zgodnie z art!9e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.Uz 2004 r. Nr 33,poz. 287 ze
zmian) poinformowano kontrolowanego o przysługujących mu prawach:
- Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo
zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na
piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
- Podmiot kontrolowany może 'Cfdmówiifpodpisania-protokdłu kontroli; sk&dając w terminie'
7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania.
- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania
protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia podmiotowi
kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń.
- Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez
kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli."
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Zastrzeżenia lub wyjaśnienia kontrolowanego do niniejszego protokołu:

Nie wno si.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Oryginał pozostawiono u kontrolowanego.

Data i podpis osoby, której wyjaśnienia
zostały przytoczone w protokole

STELLCMISZTAL
i

biu r a

Potwierdzam otrzymanie protokołu
Kontroli (data, podpis)

INSPEKTOR WETERYNARYJNY
DS. ZDROWA l OCHRONY ZWIERZĄT

.
. l9k-'wet. Aleksander RawTcka

Pieczęć, gata i podpis kontrolującego
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w Sieradzu
ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz

tel. (043) 822-56-62 tel. fax (043) 822-30-04

PROTOKÓŁ KONTROLI NR

Oznaczenie podmiotu kontrolowanego (siedziba, adres, imię, nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego)

ię, nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego, numer i data wystawienia upoważnienia do przeprowadzania kontroli
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Data rozpoczęcia kontroli ...... i . » . . . ' . . . . ........... Data zakończenia kontroli . . . , . . < P X . . .

Określenie przedmiotu kontroli ..... U.O vMv.<iift̂ . . .̂ C ĥ̂ -fi-̂ fĉ . ,<^???V^ .l/Uv?Vr. ; . JL . <3̂ e,.vW. uV" v*r. r „V. ..*... . v?9. .-.Cło .: fl>Q$?.v.

W toku kontroli ustalono; (opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutkóww wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakre

. . .U£u .̂c. . . .u . . Ay-:*̂  . . .dJtc_ . :Mź&jt. . .C . . .&J).a. . . d^AWo
nJUc.̂ ...f....̂  .....

. . T

f •'

x^ .-.,

Na tym protokół zakończono.

Zgodnie z art. 19 e ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Oz. U. Nr 33 pozycja. 287 ze zmianami) poinformowano kontrolowanego o przysługujących
mu prawach:

! kontroli.

________________________ j ________________ ,_., ________ , ____________________________ ,.,-.. _ ........ _ - _... ________ , otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania
- w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia podmiotowi

kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń IM^pPKTnR -W
- odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody ijp .yRwJww"^ flR realizacJ' ustaleń kontroli
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INSPEKTOR WETERYNARYJNY
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarEaciDRgfa'!.4. ! OCHRONY ZWIERZĄT p r!

Potwierdzam otrzymanie jednego egzemplarza protokołu kontoli. . &/.«<• j;p{'-

lek. wef.Amsandra Rawicka podpijs

podpis kontrolowanego




