
POROZUMIENIE 

 
Zawarte w dniu ........................ w Szczecinie pomiędzy: 

Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Szczecinie  

71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2, reprezentowaną przez: 

Macieja L. Prost - Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie,  

a  

Kontrahentem: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

o następującej treści: 

                                                                      § 1. 

1. Przedmiotem porozumienia są zasady regulowania należności za badania laboratoryjne próbek 

przeprowadzone przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie i w ZHW/O w Koszalinie 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. 

2. Zasady ustalone w niniejszym porozumieniu dotyczą tylko stałych kontrahentów, regulujących terminowo 

należności za wykonane badania. 

3. Niniejsze porozumienie może być zawarte z kontrahentem pod warunkiem dołączenia kserokopii: 

 aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego przez spółkę prawa handlowego,  

 aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 

§ 2. 
Należności za badania laboratoryjne próbek dostarczanych do ZHW przez stałych kontrahentów mogą być 

regulowane w następujący sposób: 

 gotówką - w kasie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie i ZHW O/Koszalin w dniu 

dostarczenia  (przed przyjęciem) próbek do badań, 

 przelewem - na wskazane w fakturze (rachunku) konto bankowe Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii w Szczecinie nr NBP 81 1010 1599 0009 8322 3100 0000 w terminie 14 dni od daty 

wystawienia kontrahentowi dokumentów rozliczeniowych (faktury i sprawozdania z badań).  

         § 3. 

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego kontrahenta. 
                                                                      § 4. 

Niniejsze porozumienie może zostać rozwiązane w trybie natychmiastowym w przypadku kilkukrotnego 

powiadomienia telefonicznego o przekroczonym terminie płatności i/lub przesłania upomnienia / wezwania do 

zapłaty, kontrahent traci prawo do regulowania należności za badania laboratoryjne w formie przelewu 

bankowego.  

Po rozwiązaniu porozumienia w sprawie możliwości płatności przelewem, kontrahent  może zlecić badanie po 

uprzednim uregulowaniu należności za badanie gotówką w kasie lub przedpłacie ( zaliczka ) na konto 

bankowe Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie. 

 

 



§ 5. 

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

                            

                        ........................................                                        ..................................... 

                                       podpis kontrahenta                                                                               podpis ZWLW 


