
Załącznik nr 6 
do Zarządzenia nr 16/2021 
Dyrektora KCHZ z dnia  
1 października 2021 r. 

KRAJOWE CENTRUM 
HODOWLI ZWIERZĄT 
w Warszawie 
Znak:………………………. 

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU KONTROLI / KONTROLI URZĘDOWEJ1 

przeprowadzonej w 

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

(pełna nazwa podmiotu kontrolowanego) 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres podmiotu kontrolowanego) 

zwanej /zwanego dalej 

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

(skrócona nazwa podmiotu i stosowana w dalszej części protokołu) 

Osobą kierującą podmiotem kontrolowanym 

jest………………………………………………………………………………………..…… 

(imię i nazwisko, nazwa stanowiska osoby kierującej podmiotem kontrolowanym) 

Kontrola/Kontrola urzędowa1 w okresie  

od……………………………….….. do ……………………………….………………..….. 

(data rozpoczęcia czynności kontrolnych)                                          (data zakończenia czynności kontrolnych) 

została przeprowadzona przez 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kontrolera, stanowisko służbowe) 

z Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich Krajowego Centrum 

Hodowli Zwierząt w Warszawie, na podstawie Upoważnienia Nr…./…..z dnia…….,  

z przerwą w dniu / dniach /………………………………………………………………… 

(wymienić dni przerwy w kontroli) 

lub  

Kontrola/Kontrola urzędowa1 w okresie  

od…………………………………….….. do ……………………………….…………….. 

(data rozpoczęcia czynności kontrolnych)                                                              (data zakończenia czynności kontrolnych) 

 
1 pozostawić właściwe 



została przeprowadzona przez kontrolerów z Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu 

Zwierząt Gospodarskich Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie: 

1. ……………………………………………….., na podstawie Upoważnienia 

Nr…./…..z dnia…….,  z przerwą w dniu / dniach /…………………… 

(wymienić dni przerwy w kontroli) 

2. ……………………………………………….., na podstawie Upoważnienia 

Nr…./…..z dnia…….,  z przerwą w dniu / dniach /……………….…… 

(wymienić dni przerwy w kontroli) 

Temat kontroli: 

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

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

Cel kontroli: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zastosowane metody kontroli:………………………………………………………………. 

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień w trakcie kontroli: 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, nazwa stanowiska osoby składającej wyjaśnienia) 

W toku kontroli ustalono, co następuje: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Wynik ustaleń i czynności kontrolnych: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Informuję o przysługującym prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia 

niniejszego protokołu pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń w nim 

zawartych, z jednoczesnym przedstawieniem stronie kontrolującej materiałów 

dowodowych.  



Niezłożenie umotywowanych zastrzeżeń jest jednoznaczne z przyjęciem ustaleń 

kontroli. 

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.  

W dniu……………….. jeden egzemplarz protokołu doręczono 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, nazwa stanowiska osoby kierującej podmiotem kontrolowanym) 

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w  ewidencji kontroli pod nr…………………... 

……….……………………… 

(pieczątka oraz podpis kontrolera)  

……………………………………… 

Miejscowość i data 

……………….……………………… 

(pieczątka i podpis  

osoby kierującej podmiotem kontrolowanym) 


