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Formularz  samokontroli - analiza spełnienia wymagań - Standardy Systemu QMP Transport 

 
Imię i nazwisko/nazwa producenta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres producenta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

LP. OPIS WYMAGAŃ SYSTEMU 

ZGODNOŚĆ 

UWAGI 
TAK NIE 

NIE 
DOTYCZY 

1 
Pracownicy obsługujący transport posiadają odpowiednie uprawnienia do 
transportu zwierząt. 

    

2 Przewoźnik posiada zezwolenia dotyczące przewozu zwierząt.     

3 
Środki transportu posiadają aktualne ubezpieczenie oraz przewoźnik posiada 
dokumenty dotyczące transportowanych zwierząt. 

    

4 
Przed każdym transportem zwierząt sporządzany jest dokument przewozu, 
który dostępny jest w każdym momencie transportu. 

    

5 
Przewoźnik przeprowadza szkolenia kierowców pod kątem obowiązujących 
przepisów w transporcie zwierząt co potwierdzone jest odpowiednią 
dokumentacją. 

    

6 
Przewoźnik zapewnia miejsca do mycia, czyszczenia oraz dezynfekcji środków 
transportu zwierząt. 

    

7 
Przyznana karta członkostwa w Systemie Transportu QMP jest zamieszczana 
na przedniej szybie środka transportującego zwierzęta. 

    

8 
Przewoźnik informuje kierowców o zmianach w ustawodawstwie dotyczącym 
transportu zwierząt. 

    

9 
Przewoźnik zapewnia odpowiednie szkolenia dla kierowców dotyczące 
wymogów określonych w standardach QMP Transport 

    

10 
Szkolenia kierowców przeprowadzane są przez osoby posiadające 
odpowiednie kompetencje w tym zakresie.  

    

11 
Szkolenie obejmuje aktualne przepisy prawne w zakresie przewozu zwierząt, 
rozpoznawanie chorób, udzielanie pomocy zwierzętom oraz znajomość 
obowiązującej dokumentacji. 

    

12 Szkolenia kierowców  są dokumentowane przez przewoźnika.     

13 
Kierowcy są świadomi, że podczas transportu odpowiadają za zwierzęta jak 
również mogą odmówić ich transportu. 

    

14 
Kierowcy są świadomi, że od momentu załadunku odpowiadają za 
transportowane zwierzęta. 

    

15 W trakcie postoju zwierzęta mają zapewnione dodatkowe źródło wentylacji.     

16 Kierowcy sprawują ciągły nadzór nad transportowanymi zwierzętami.     

17 
Środki transportu zwierząt są regularnie sprawdzane, a wszelkie usterki 
niezwłocznie usuwane. 

    

18 
Kierowcy są świadomi, że technika jazdy wpływa na dobrostan zwierząt 
podczas ich transportu. 
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LP. OPIS WYMAGAŃ SYSTEMU 
ZGODNOŚĆ 

UWAGI 
TAK NIE 

NIE 
DOTYCZY 

19 
Kierowca dostaje wszelkie informacje jak również wskazówki mające wpływ 
na dobrostan transportowanych zwierząt. 

    

20 Załadunek zwierząt odbywa się przy zastosowaniu odpowiedniej rampy.     

21 
Podczas załadunku i rozładunku zwierząt nie zadaje się im bólu oraz ogranicza 
wywoływanie stresu. 

   

 

22 Podczas załadunku bydła ogranicza się dostęp innych zwierząt.    
 

23 
Zwierzęta podczas załadunku są przemieszczane w taki sposób aby nie 
powodować u nich nadmiernego stresu oraz stosowane urządzenia 
elektryczne są stosowane krótkotrwale. 

   

 

24 Bydło umieszczane jest w zagrodach o odpowiednich wielkościach    
 

25 Podczas transportu bydło jest podzielone wg gatunku oraz płci.     

26 
Środki transportu zwierząt powinny być myte, czyszczone oraz 
dezynfekowane. 

    

27 
Środki transportu zwierząt są poddawane regularnej konserwacji oraz 
naprawie. 

    

28 Wykorzystywane podczas załadunku rampy są antypoślizgowe.     

29 
Wszystkie elementy które mają lub mogą mieć kontakt ze zwierzętami 
podczas załadunku muszą być odpowiedniej wytrzymałości. 

    

30 
Teren służący do załadunku zwierząt powinien być pozbawiony wszelkich 
zagrożeń mogących spowodowań zranienie zwierząt. 

    

31 
Podczas zmiany poziomów pokładów zachowywana jest dodatkowa 
ostrożność. 

    

32 
Środki transportu zwierząt posiadają odpowiednią wentylację przestrzeni 
transportowej. 

    

33 Przegrody używane w środkach transportu powinny być sztywnej konstrukcji.     

34 
Przestrzeń ładunkowa jest przedzielana przegrodami oraz zachowana jest 
odpowiednia odległość pomiędzy przegrodami 

    

 

 
Data wypełnienia ………/………/…………. 

………….…………………………………………….......  

Czytelny podpis właściciela gospodarstwa 


