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•  
I. Dane identyfikacyjne podmiotu 

 
Weterynaryjny Numer 
Identyfikacyjny      06618601 

Adres schroniska      21-500 Biała Podlaska  ul. Olszowa 4 

Kierownik schroniska      mgr Marek Pawłowski 

Data wizytacji               6 lutego 2019 r 

Wizytujący 
Imię i nazwisko/Instytucja 

      Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
                      w Białej Podlaskiej 
 
  Lek. Wet.  Jacek Martyniuk-St.Insp.Wet 

Właściciel schroniska 
Zarządzający schroniskiem 

     Urząd Miasta w Białej Podlaskiej 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” 

Finansowanie schroniska 

     Urząd Miasta Biała Podlaska przekazuje 
finanse na płace pracowników oraz różne 
darowizny, Umowy podpisane z gminami : U.M. 
Terespol i U.G. z powiatu bialskiego: Janów 
Podlaski, Zalesie, Łomazy,  Leśna Podlaska, 
Konstantynów ,Drelów, Rokitno, Piszczac i z 
innych powiatów: U.G.Jabłoń (pow. parczewski, 
U.G. Włodawa pow. włodawski) ,  Serniki, 
Ostrówek ( pow.lubartowski ) , Czemierniki, 
Kąkolewnica ,Borki ( pow. radzyński) 

Data wpisu do rejestru PLW      01.07.2000r 

 
II. Dane zbiorcze 

 
 PSY KOTY 
1.Liczba zwierząt na koniec 2017r. 282      0     
2. Liczba boksów            155      0     
3. Średnia liczba zwierząt w boksie 2      0     
4. Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało 
przewidziane schronisko  
(zdaniem kontrolującego) 

300 0     

5. Liczba zwierząt przyjętych w 2018 r. 207      0     
6. Liczba zwierząt na koniec 2018 r. 245      0     
7. Liczba zwierząt adoptowanych w 2018 r. 208      0     
8. Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2018 r. 17      0 
9. Liczba zwierząt padłych w 2018 r. 19      0     
10. Liczba zwierząt zbiegłych w 2018 r. 0      0     
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11. Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2018 r. 101      0 
12. Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko 
wściekliźnie w 2018 r. 234      0     

 
_______________________ 
Rubryki (1+5) – (7+8+9+10) = 6 
 
 
III A.  Szczegółowe wymagania weterynaryjne /psy, koty/ 
 
Wyodrębnione pomieszczenia: PSY KOTY 
1. do kwarantanny tak nie tak nie 
2. dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę tak nie tak nie 
3. dla zwierząt agresywnych tak nie tak nie 
4. na karmę/kuchnia tak nie tak nie 
5. dla szczeniąt/kociąt tak nie tak nie 
6. dla matek z małymi tak nie tak nie 

• niepotrzebne skreślić 
 
 
 
III B.  Szczegółowe wymagania weterynaryjne cd. 
 
1. piec do spalania zwłok lub chłodnia do przechowywania  tak nie 
2. pomieszczenie do zabiegów weterynaryjnych lub eutanazji tak nie 
3. systematyczne oczyszczanie i dezynfekcja (min 1 x na kwartał) tak nie 
4. program dezynsekcji i deratyzacji tak nie 
5. rejestr z zapisem zwierząt przyjętych, adoptowanych, padłych, 
zbiegłych, zagryzionych, poddanych eutanazji 

tak nie 

6. dokumentacja leczenia zwierząt tak nie 
7. książka kontroli weterynaryjnej tak nie 

• niepotrzebne skreślić 
 
 
 

IV. Immunoprofilaktyka 
Rodzaj szczepienia PSY KOTY 
1. nosówka tak nie 
2. parwowiroza tak nie 
3.leptospiroza tak nie 
4. ZZW / choroba Rubartha/ tak nie 

 

5. inne (niż przeciw wściekliźnie) szczepienia tak nie tak nie 
6. białaczka tak nie 
7. panleukopenia 

 
tak nie 

• niepotrzebne skreślić 
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V. Liczba przeprowadzonych kontroli i wydanych decyzji administracyjnych

‘ 2. 
Data 

kontroli 

3. 
Numer 
decyzji 

4. 
Data wydania 

decyzji 

5. 
Podstawa 
prawna 

6. 
Czego dotyczy / zalecenia 

7. 
Data kontroli i wyniki kontroli 

sprawdzającej 
1.  11.01.  

2018 
- 
 

- -  Dot. regularnego szczepienia 
zwierząt p-ko wściekliźnie   

18.09.18 sprawdzono ,że psy 
przebywające w schronisku  są 
szczepione p-ko wściekliźnie, 

2.  11.01. 
2018 

 
 

  Dot. bieżącego przeprowadzania 
oczyszczania oraz dezynfekcji 
klatek, pomieszczeń / 
dokumentowanie tych czynności 

18.09.18 przedstawiono zapisy 
dokonanych zabiegów. 

3.  11.01. 
2018 

- 
 

- - Przypomnienie obowiązujących 
wymagań dobrostanu zwierząt w 
schronisku. 

 18.09.18 omówiono wspólnie z 
kierownictwem zasady i wymagania 
dotyczące dobrostanu. 

4.  11.01. 
2018 

 
 

  Dbanie o bieżące dokumentowanie 
dot. uppz i używania oznakowanych 
pojemników(mat. kat. III) 

18.09.18 omówiono j. w. sprawy 
dot. u p p z. 

5.    
 

    

6.    
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VI. Uwagi, wnioski lub zalecenia wizytującego 

 
 
      
Pomimo, że nie stwierdzono  uchybień wymagających wydania decyzji 
administracyjnej to  przypomniano prowadzącym schronisko o szczególnym 
przestrzeganiu obowiązujących wymagań : 
 

 dbania o bieżący i właściwy stan techniczny, sanitarno-higieniczny w boksach  dla 
psów, oznakowania pomieszczeń do celów socjalnych;  

 wykonywania zabiegów leczniczych oraz do izolacji zwierząt chorych, 
pomieszczeń na kwarantannę; 

 dokładnego  prowadzenia dokumentacji dotyczącej  oczyszczania i dezynfekcji 
poszczególnych działów schroniska oraz oddzielnej dla samochodu przewożącego 
zwierzęta, przeprowadzanie deratyzacji;  

 dbania o aktualność szczepień zwierząt przebywających w schronisku p-ko 
wściekliźnie,  prowadzenia na bieżąco dokumentacji zwierząt przyjętych, 
przebywających i wydawanych w schronisku,  dokumentowanie  kwarantanny 
psów nowoprzyjętych   

 dbaniu o właściwą dokumentację dotyczącą ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego i o właściwe ich przechowywanie; 

 w razie ekstremalnych wysokich temperatur powietrza być przygotowanym na 
sprzęt i możliwości dostarczania wody do picia i zraszania w celu ochłodzenia;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        
                                                                                            Jacek Martyniuk 
                                     St. Insp. d/s ochrony zdrowia zwierząt PIWet. w Białej Podlaskiej 


