
L.p. rodzaj kontroli
podmiot 

kontrolowany
tematyka kontroli data kontroli nr protokołu

informacja o 

zaleceniach 

stanowisko 

pracy
uwagi

1. doraźna

Schronisko dla 

bezdomnych 

zwierząt Katowice, 

ul. Milowicka 18

nadzór PLW nad dobrostanem w schroniskach 07.01.2010
WIW.OZ.0934-

6/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

2. kompleksowa PIW Będzin

kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie 

higieny środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego

11.01.2010 - 

15.01.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

4/2010 z dnia 

11.01.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

5/2010 z dnia 

11.01.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET - PLW 

nr 9/2010 z 

dnia 

15.01.2010 r 

Lista kontrolna 

SPIWET - 

MON nr 

10/2010 z dnia 

15.01.2010

wydano dla 3 

skontrolowanych 

zakładów

HŻ

3. doraźna PIW Częstochowa
weryfikacja zatwierdzenia zakładu branży mięsa 

czerwonego
05.01.2010 r.

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

2/2010 z dnia 

05.01.2010

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

4. doraźna PIW Tychy
weryfikacja zatwierdzenia zakładu branży mięsa 

białego
07.01.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

3/2010 z dnia 

07.01.2010

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem
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5. sprawdzajaca PIW Tychy

Kontrola sprawdzająca w zakresie zaleceń 

wydanych na naradzie pokontrolnej  w dniu 

13.11.2009 r.

11.01.2010
WIW-FKK-

0934-1/3/10
nie wydano FKK poza planem

6. doraźna

Roliczy Kombinat 

Spółdzielczy w 

Goleszowie 

Goleszów ul. 

Lawki 20

Nadzór PLW nad dobrostanem w fermach kur 

niosek
12.01.2010

WIW.OZ.039

4-1/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

7. doraźna
Drobek 2000 

Mazańcowice 57

Nadzór PLW nad dobrostanem w fermach kur 

niosek
12.01.2010

WIW.OZ.039

4-2/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

8. doraźna

Ferma Drobiu 

Krzysztof 

Niemczyk 

Mazańcowice ul. 

Kaskadowa

Nadzór PLW nad dobrostanem w fermach kur 

niosek
12.01.2010

WIW.OZ.039

4-3/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

9. doraźna

"BIOS" Rafał 

Głowa Lubliniec 

ul. Droniowiczki 

14a

Nadzór PLW nad dobrostanem w fermach kur 

niosek
13.01.2010

WIW.OZ.039

4-4/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

10. doraźna

Ferma Drobiu 

Studzienice 

Włodzomierz 

Koprowki 

Studzienice ul. 

Jaskółek 12

Nadzór PLW nad dobrostanem w fermach kur 

niosek
13.01.2010

WIW.OZ.039

4-5/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

11. doraźna PIW Pszczyna
weryfikacja zatwierdzenia zakładu branży mięsa 

czerwonego i białego
15.01.2010 r.

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

6/2010 z dnia 

15.01.2010

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

12. doraźna PIW Będzin
weryfikacja zatwierdzenia zakładu branży mięsa 

czerwonego
15.01.2010 r.

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

8/2010 z dnia 

15.01.2010 r.

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem
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13. kompleksowa PIW Zawiercie

kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie 

higieny środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego

20.01.2010 r. - 

28.01.2010 r

Lista kontrolna 

SPIWET - 

MON nr 

13/2010 z dnia 

20.01.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET - PLW 

nr 14/2010 z 

dnia 

20.01.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

15/2010 z dnia 

28.01.2010

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ

14. doraźna PIW Kłobuck
weryfikacja zatwierdzenia zakładu branży mięsa 

czerwonego i białego

18.01.2010 - 

01.02.2010 r.

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

11/2010 z dnia 

18.01.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

12/2010 z dnia 

18.01.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

16/2010 z dnia 

01.02.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

17/2010 z dnia 

01.02.2010 r.

wydano dla 4 

zakładów 

nadzorowanych 

przez PLW

HŻ poza planem

15. doraźna

Przychodnia 

weterynaryjna 

Artur Maciej 

Grabowski

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
02.02.2010 09340-1/2010 NF poza planem

16. doraźna

Gabinet 

Weterynaryjny Vet-

Service Tomasz 

Poznański

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
02.02.2010 09340-2/2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF poza planem
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17. doraźna

Gabinet 

WeterynaryjnyAnd

rzej Pełka

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
02.02.2010 09340-3/2010 NF poza planem

18. kompleksowa PIW Katowice

kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie 

higieny środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego

02.02.2010 r. - 

04.02.2010 r.

Lista kontrolna 

SPIWET - 

MON nr 

18/2010 z dnia 

02.02.2010 r.  

Lista kontrolna 

SPIWET - PLW 

nr 19/2010 z 

dnia 

02.02.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

20/2010 z dnia 

04.02.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

25/2010 z dnia 

04.02.2010 r.

wydano dla 2 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ

19. problemowa

Gabinet 

Weterynaryjny 

Lebuda Tomasz

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
04.02.2010 09341-1K

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF

20. problemowa

Przychodnia 

weterynaryjna 

I.Bednarska, 

T.Borówka

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
04.02.2010 09341-2K

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF

21. problemowa

Przychodnia 

weterynaryjna 

Mateusz Mazur

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
05.02.2010 09341-3K

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF

22. problemowa

Gabinet 

Weterynaryjny 

Elżbieta Kubiak

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
05.02.2010 09341-4K

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF
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23. doraźna PIW Rybnik
weryfikacja zatwierdzonego zakładu branży mięsa 

białego
05.02.2010 r.

Lista Kontrolna 

SPIWET nr 

21/2010 z dnia 

05.02.2010

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

24. problemowa PIW Racibórz

Kontrola    problemowa w zakresie   funkcjonowania 

informatycznego systemu przekazywania informacji 

o przemieszczaniu towarów i zwierząt ( 

TRACES),oraz    sposobu i  prawidłowości 

wystawiania świadectw zdrowia w systemie TRACES 

na zgodność z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 

599/2004 z dnia 30 marca 2004r.

03.02.2010

WIW.MB.0932-

1/10 z dnia 

18,02,2010

nie wydano 

zaleceń 

pokontrolnych

HMB

25. sprawdzająca PIW Racibórz

sprawdzenie  wykorzystania przez PLW w Raciborzu 

zaleceń  pokontrolnych wydanych  na podstawie 

protokołu z kontroli kompleksowej nr:WIW.MB.0931-

1/09 z dnia 16.04.2009r

03.02.2010
WIW.MB.0933-

1/10

nie wydano 

zaleceń 

pokontrolnych

HMB

26. problemowa

Przychodnia 

weterynaryjna 

Mariusz 

Kiełczewski
nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych

09.02.2010 09341-5K

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF

27. problemowa

Gabinet 

weterynaryjny 

"RUDVET" 

Lucyna Pisarczyk-

Gruszka
nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych

09.02.2010 09341-6K

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF

28. doraźna PIW Katowice
weryfikacja zatwierdzenia zakładu branży mięsa 

czerwonego i białego
10.02.2010 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

22/2010 z dnia 

10.02.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

23/2010 z dnia 

10.02.2010 r.

wydano dla 2 

zakładów 

nadzorowanych 

przez PLW

HŻ poza planem
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29. doraźna

Schronisko dla 

bezdomnych 

zwierząt Żywiec, 

ul. Kabaty 2

nadzór PLW nad dobrostanem w schroniskach 11.02.2010
WIW.OZ>0934-

7/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

30. sprawdzająca

Gabinet 

Weterynaryjny Jan 

Wrodarczyk

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
11.02.2010

0934-

1TG/2010
NF poza planem

31. sprawdzająca

Przychodnia 

Weterynaryjna 

Marek Gajda, 

Piotr Hoin

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
11.02.2010

0934-

2TG/2010

wydano decyzję 

administracyjną
NF poza planem

32. doraźna PIW Bielsko-Biała
weryfikacja zatwierdzenia zakładu branży mięsa 

czerwonego
11.02.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

24/2010 z dnia 

11.02.2010

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

33. doraźna PIW Żywiec

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

11.02. i 

17.02.2010 r.

0934-1/10 z 

dnia 

17.02.2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

Strona 6 Wykonanie Planu Kontroli za II kwartał 2010 r.    



34. doraźna PIW Cieszyn

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

11.02. -

17.02.2010 r.

0934-5/10 z 

dnia 

08.03.2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

35. doraźna
PIW Wodzisław 

Śląski

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

11.02. -

17.02.2010 r.

0934-6/10 z 

dnia 

02.03.2011

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

36. doraźna PIW Myszków

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

11.02. -

17.02.2010 r.

0934-7/10 z 

dnia 

22.02.2012

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

37. doraźna PIW Będzin

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

11.02. -

17.02.2010 r.

0934-8/10 z 

dnia 

17.03.2013

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

38. kompleksowa PIW Zawiercie

kontrola z zakresu sprawowania nadzoru przez PLW 

nad ochroną zwierząt oraz identyfikacją i rejestracją 

zwierząt

15-17.02.2010 luty OZ nie wykonano

39. sprawdzająca

Przychodnia 

weterynaryjna 

PANACEUM 

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych 16.02.2010 0934-1T/2010 NF poza planem

40. sprawdzająca

Gabinet 

Weterynaryjny 

"FALCON" 

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych 16.02.2010 0934-2T/2010
wydano decyzję 

administracyjną
NF poza planem

41. sprawdzająca

Przychodnia 

Weterynaryjna 

Izabela 

Głazowska

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
17.02.2010 0934-3T/2010 NF poza planem

42. doraźna

Zakład Uboju i 

Przetwórstwa 

Mięsa Bronek 

Paprota SJ 

Świętochłowoce 

ul. Śląska 87a

nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach

18.02.2010
WIW.OZ.0934-

8/10
wg decyzji PLW OZ poza planem
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43. doraźna

Przetwórstwo 

Mięsa i Wędlin 

M.Gawron 

Rędziny ul. 

Ołowianki 18

nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach

19.02.2010
WIW.OZ.0934-

9/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

44. okresowa "Provimi" Tworóg Kontrola podmiotu wytwarzajacego pasze lecznicze 26.02.2010 0934-05/10
zalecenia w 

protokole kontroli
HP

45. kompleksowa PIW Lubliniec

kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie 

higieny środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego

16.02.-

25.02.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

26/2010 z dnia 

23.02.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

27/2010 z dnia 

23.02.2010 

Lista kontrolna 

SPIWET - PLW 

nr 28/2010 z 

dnia 

25.02.2010 r. 

Lista kontrolna 

SPIWET - 

MON nr 

29/2010 z dnia 

25.02.20010 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

32/2010 z dnia 

16.02.2010 r. 

Lista komtrolna 

SPIWET nr 

33/2010 z dnia 

18.02.2010 r.

wydano dla 4 

zakładów 

nadzorowanych 

przez PLW

HŻ

46. problemowa PIW Rybnik

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

17.02.2010
WIW-HP.0934-

01/10
w opracowaniu HP
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47. doraźna PIW Katowice

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

18.02.2010 r. 0934-2/10

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

48. doraźna PIW Częstochowa

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

19.02.2010 r. 0934-3/10

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

49. problemowa PIW Częstochowa

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

18.02.2010
WIW-HP.0934-

02/10
w opracowaniu HP

50. doraźna PIW Pszczyna

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

22.02.2010 
0934-4/10 z 

22.02.2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

51. problemowa PIW Tychy

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

22.10.2010
WIW-HP.0934-

03/10
w opracowaniu HP

52. doraźna

P.P.H Józef 

Rozmus Zakład 

Uboju i 

Prezetwórstwa 

Mięsa Mizerów ul. 

Boczna 12

nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 22.02.2010
WIW.OZ.0934-

10/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

53. problemowa
PIW Wodzisław 

Śląski

Kontrola    problemowa w zakresie   funkcjonowania 

informatycznego systemu przekazywania informacji 

o przemieszczaniu towarów i zwierząt ( 

TRACES),oraz    sposobu i  prawidłowości 

wystawiania świadectw zdrowia w systemie TRACES 

na zgodność z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 

599/2004 z dnia 30 marca 2004r.

17.02.2010

WIW.MB.0932-

2/10 z dnia 

19.02.2010

nie wydano 

zaleceń 

pokontrolnych

HMB

Strona 9 Wykonanie Planu Kontroli za II kwartał 2010 r.    



54. sprawdzająca
PIW Wodzisław 

Śląski

sprawdzenie  wykorzystania przez PLW w 

Wodzisławiu Śląskim zaleceń  pokontrolnych 

wydanych  na podstawie protokołu z kontroli 

kompleksowej nr:WIW.MB.0931-5/09 z dnia 

04.11.2009r

17.02.2010
WIW.MB.0933-

2/10

nie wydano 

zaleceń 

pokontrolnych

HMB

55. doraźna

"MASARNIA 

BOROWE" J.B. 

Pluta Borowe ul. 

Długa 114

Nadzór PLW nad doborostanem w rzeźniach

23.02.2010
WIW.OZ.0934-

11/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

56. doraźna

"PLUMAX" 

Rzeźnictwo i 

Wędliniarstwo 

Andrzej Pluta 

Węglowice

Nadzór PLW nad doborostanem w rzeźniach

23.03.2010
WIW.OZ.0934-

12/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

57. doraźna PIW Kłobuck

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

23 - 

24.02.2010 r.

0934-10/10 

26.02.2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

58. doraźna

Przedsiębiorstwo 

Mięsne 

"DOWSER" Panki 

ul. 1000 lecia 35

Nadzór PLW nad doborostanem w rzeźniach

24.02.2010
WIW.OZ.0934-

13/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

59. problemowa PIW Żywiec

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

24.02.2010
WIW-HP.0934-

04/10
w opracowaniu HP

60. problemowa
PIW Tarnowskie 

Góry

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

25 - 

26.02.2010

WIW-HP.0934-

05a/10
w opracowaniu HP

61. doraźna PIW Kłobuck

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

26.02.2010
0934-11/10 

26.02.2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem
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62. doraźna PIW Będzin
weryfikacja zatwierdzenia podmiotów branży mięsa 

białego
26.02.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

30/2010 z dnia 

26.02.2010 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

31/2010 z dnia 

26.02.2010

wydano dla 2 

zakładów 

nadzorowanych 

przez PLW

HŻ poza planem

63. problemowa PIW Myszków

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

01.03.2010
WIW-HP.0934-

06/10
w opracowaniu HP

64. problemowa

Gabinet 

Weterynaryjny 

Mieczysław 

Parczyk

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
02.03.2010 09341-7K/2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF

65. problemowa

Gabinet 

Weterynaryjny 

Walkiewicz 

Jarosław

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
02.03.2010 09341-8K/2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF

66. doraźna PIW Częstochowa

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

04.03.2010 r.
0934-12/10 

04.03.2010 r.

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

67. doraźna

Aleksandria 

Aleksandra 

Dariusz Moczarski 

ul. Gościnna 6

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 04.03.2010
WIW.OZ.0934-

14/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

68. sprawdzająca PIW Bielsko-Biała sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych
01.03.-

05.03.2010

WIW.HŻ.0933-

1-2/10 z dnia 

03.03.2010 r.

HŻ

69. problemowa PIW Gliwice

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

11.03.2010
WIW-HP.0934-

07/10
w opracowaniu HP
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70. problemowa

Klinika 

Weterynaryjna 

Marcin Bojarski

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
05.03.2010 09341-9K/2010 w opracowaniu NF

71. problemowa

Przychodnia 

Weterynaryjna 

DIAGNOVET 

Magdalena 

Berdecka, Marek 

Berdecki sp.j

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
05.03.2010

09341-

10K/2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF

72. problemowa PIW Lubliniec

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

05.03.2010
WIW-HP,0934-

08/10
w opracowaniu HP

73. doraźna PIW Cieszyn

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

04.03.2010
0934-12/10 

04.03.2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

74. doraźna

P.Z.H "JUR-

GAST" Wisła ul. 

Wyzwolenia 34 a

nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 08.03.2010
WIW.OZ.0934-

15/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

75. kompleksowa PIW Cieszyn

kontrola w zakresie sposobu ewidencjonowania oraz 

sprawowania nadzoru  przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii nad podmiotami prowadzącymi 

działalność wymienioną w art.1 ust.1 pkt. f, g, h,  

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

( Dz.U. z 2008 r. Nr 213.1342 j.t) oraz 

funkcjonowania informatycznego systemu 

przekazywania informacji o przemieszczaniu 

12.03.2010 

15.03.2010

WIW.MB.0931-

1/10

wydano zalecenia 

pokontrolne
HMB

76. problemowa PIW Cieszyn

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

09 - 

10.03.2010

WIW-HP.0934-

10/10
w opracowaniu HP

77. problemowa PIW Bielsko-Biała

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

9-10.03.2010
WIW-HP.0934-

09/10
w opracowaniu HP

78. sprawdzająca PIWRybnik sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych
08.03-

12.03.2010

WIW.HŻ.0933-

2-2/10 z dnia 

09.03.2010 r.

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ

79. okresowa
PIW Wodzisław 

Śląski

Sprawowanie nadzoru nad sektorem paszowym oraz 

uppz 08-12.03.10
zawieszona HP
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80. doraźna

Zakłady Mięsne 

"Józan" Anna 

Kaczorowska 

Koziegłowy 

Rzeniszów ul. 

Zielona 21

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 10.03.2010 r.
WIW.OZ.0934-

16/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

81. doraźna PIW Myszków

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt 10.03.2010

0934-14/10 

10.03.2010 r.

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

82. doraźna PIW Zawiercie
weryfikacja zatwierdzenia ostatecznego podmiotu 

branży mięsa białego
10.03.2010 r.

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

37/2010 z dnia 

10.03.2010 r.

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

83. doraźna

Zakład 

Przetwórstwa 

Mięsnego Józef 

Chudyk Ochaby 

Małe ul. Miłosna 

29

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 12.03.2010
WIW.OZ.0934-

17/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

84. doraźna PIW Cieszyn

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

12.03.2010 r.
0934-15/10 

12.03.2010 r.

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

85. problemowa PIW Zawiercie

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

12.03.2010
WIW-HP.0934-

11/10
w opracowaniu HP

86. problemowa PIW Zawiercie

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

12.03.2010 0934-11/10 w opracowaniu HP

87. kompleksowa PIW Będzin

kontrola z zakresu sprawowania nadzoru przez PLW 

nad ochroną zwierząt oraz identyfikacją i rejestracją 

zwierząt

15-17.03.2010 marzec OZ nie wykonano

88. sprawdzająca PIW Żywiec sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych 15.03-

19.03.2010

WIW.HŻ.0933-

3-2/10 z dnia 

16.03.2010 r.

HŻ
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89. doraźna

Zakład Uboju 

Trzody Chlewnej 

Aleksandra i 

Janusz Kulej 

Blachownia ul. 

Biegańskiego 26a

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 16.03.2010
WIW.OZ.0934-

18/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

90. problemowa

Gabinet 

weterynaryjny 

Tadeusz Bielawski

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
16.03.2010

09341-

11K/2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF

91. problemowa

Gabinet 

Weterynaryjny 

Zyta Plewnia

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
16.03.2010

09341-

12K/2010

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

NF

92. doraźna PIW Lubliniec

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

16.03.2010 r
0934-16/10 

16.03.2010 r.

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

93. doraźna

Zakład Mięsny 

"HEMAX" H.M 

Blachlińscy 

Dobieszowice ul. 

27 Stycznia 76

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 17.03.2010
WIW.OZ.0934-

19/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

94. doraźna PIW Będzin

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, magazynem żywca oraz identyfikacją 

zwierząt

17.03.2010
0934-17/10 

17.03.2010 r.

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

95. problemowa PIW Katowice

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

17.03.2010
WIW-HP.0934-

12/10
w opracowaniu HP

96. doraźna PIW Bielsko-Biała

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt

18.03.2010
0934-18/10 

18.03.2010

nie wydano 

zaleceń 

pokontrolnych

CHZ poza planem

97. problemowa PIW Katowice

kontrola zlecona przez GLW GIWpuf.710ui./14/2010 - 

zakres międzynarodowy obrót PAP prowadzony 

przez podmiot BTG

23; 25; 

31.03.2010
0934-14/10

zalecenia w 

protokole kontroli
HP
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98. doraźna PIW Myszków
Kontrola w związku ze skargą złożoną na działalnośc 

podmiotu: "JURA-MEAT" 
19.03.2010 r.

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

34/2010 z dnia 

19.03.2010

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

99. doraźna PIW Zawiercie

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

22.03.2010
0934-19/10 

22.03.2010 r.

wydano zalecenie 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem

CHZ poza planem

100. okresowa
PIW Tarnowskie 

Góry

Sprawowanie nadzoru nad sektorem paszowym oraz 

uppz 22-26.03.10
zawieszona HP

101. problemowa PIW Kłobuck

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

19 - 

22.03.2010

WIW-HP.0934-

13/10
w opracowaniu HP

102. sprawdzająca PIW Racibórz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych
22.03-

26.03.2010

WIW.HŻ.0933-

4-2/10
HŻ

103. problemowa
PIW Tarnowskie 

Góry

Kontrola    problemowa w zakresie   funkcjonowania 

informatycznego systemu przekazywania informacji 

o przemieszczaniu towarów i zwierząt ( 

TRACES),oraz    sposobu i  prawidłowości 

wystawiania świadectw zdrowia w systemie TRACES 

na zgodność z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 

599/2004 z dnia 30 marca 2004r.

22.03.2010
WIW.MB.0931-

1/10

wydano zalecenia 

pokontrolne
HMB

104. sprawdzająca
PIW Tarnowskie 

Góry

sprawdzenie wykorzystania przez PLW w 

Tarnowskich Górach zaleceń pokontrolnych 

wydanych na podstawie protokołu z kontroli 

problemowej nr: WIW.MB.0932-3/09 z dnia 

08.06.2009 r.

22.03.2010
WIW.MB.0933-

3/10

nie wydano 

zaleceń 

pokontrolnych

HMB

105. sprawdzająca
PIW Tarnowskie 

Góry

sprawdzenie  wykorzystania przez PLW w 

Tarnowskich Górach zaleceń  pokontrolnych 

wydanych  na podstawie protokołu z kontroli 

problemowej nr:WIW.MB.0932-3/09 z dnia 

08.06.2009r

22.03.2010
WIW.MB.0932-

3/10

wydano zalecenia 

pokontrolne
HMB

106. doraźna

Zakład 

Przetwórstwa 

Mięsnego "JAF" 

Pilica ul. 

Żarnowiecka 76

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 22.03.2010
WIW.OZ.0934-

20/10
wg decyzji PLW OZ poza planem
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107. doraźna

Handel Mięsem 

Ubój Żywca 

Bogdan Kacprzyk 

Wodzisław ul. 

Karkoszka 66

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 23.03.2010
WIW.OZ.0934-

21/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

108. doraźna
PIW Wodzisław 

Śląski

kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

25.03.2010 r. 0934-20/10

wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

20/10

CHZ poza planem

109. problemowa PIW Racibórz

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

24.03.2010
WIW-HP.0934-

15/10
w opracowaniu HP

110. doraźna

Gabinet 

Weterynaryjny 

Leszek Gajda, 

Adam Borys

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych

24.03.2010 - 

20.04.2010
09340-1R/2010

wydano decyzję 

administracyjną
NF poza planem

111. problemowa PIW Pszczyna

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

marzec HP nie wykonano

112. problemowa
PIW Wodzisław 

Śląski

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

29.03.2010
WIW-HP.0934-

16/10
w opracowaniu HP

113. kompleksowa PIW Gliwice

kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie 

higieny środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego 07-08.04.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

35/2010 z dnia 

07.04.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

36/2010 z dnia 

07.04.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

38/2010 z dnia 

08.04.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

39/2010 z dnia 

08.04.2010

wydano dla 4 

zakładów 

nadzorowanych 

przez PLW

HŻ
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114. problemowa PIW Będzin

kontrola w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacji zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

marzec HP nie wykonano

115. problemowa PIW Żywiec
Nadzór PLW nad ochroną zdrowia zwierząt i 

zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt 25.03.2010
0931-1/10 

25.03.2010
w trakcie realizacji CHZ

116. doraźna PIW Będzin

w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacją zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

08.04.10
WIW-HP.0934-

17/10
HP poza planem

117. doraźna PIW Pszczyna

w zakresie nadzoru sprawowanego nad 

wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 

realizacją zakazu stosowania przetworzonego białka 

w żywieniu zwierząt

09.04.10
WIW-HP.0934-

18/10
HP poza planem

118. doraźna PIW Tychy
Weryfikacja zatwierdzenia ostatecznego podmiotu 

branży mięsa białego
09.04.2010 r.

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

40/2010 z dnia 

09.04.2010

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

119. sprawdzająca

Przychodnia 

weterynaryjna 

Faron Agata, 

Katowice, 

Chrobrego

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
09.04.10 0934-6/2009 NF poza planem

120. problemowa PIW Żywiec

Kontrola problemowa w zakresie sposobu 

ewidencjonowania oraz sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii nad podmiotami 

prowadzącymi działalność wymienioną w art.1 ust.1 

pkt. f,   Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 2008 r. Nr 213.1342 j.t) 

12.04.2010 kwiecień HMB nie wykonano

121. sprawdzająca PIW Żywiec

sprawdzenie wykorzystania przez PLW w Żywcu 

zaleceń  pokontrolnych wydanych  na podstawie 

protokołu z kontroli kompleksowej nr:WIW.MB.0931-

1/09 z dnia 08.06.2009 r

12.04.2010 kwiecień HMB nie wykonano

122. okresowa PIW Kłobuck
Sprawowanie nadzoru nad sektorem paszowym oraz 

uppz
12-16.04.10 zawieszona HP
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123. kompleksowa PIW Cieszyn

kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie 

higieny środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego

13-20.04.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

41/2010 z dnia 

13.04.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

46/2010 z dnia 

20.04.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

51/2010 z dnia 

14.04.2010

wydano dla 3 

zakładów 

nadzorowanych 

przez PLW

HŻ

124. kompleksowa PIW Cieszyn

kontrola z zakresu sprawowania nadzoru przez PLW 

nad ochroną zwierząt  oraz identyfikacją i rejestracją 

zwierząt
12-14.04.2010 kwiecień OZ/DT nie wykonano

125. doraźna PIW Rybnik
Weryfikacja zatwierdzenia ostatecznego podmiotu 

branży mięsa czerwonego
14.04.10

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

44/2010 z dnia 

14.04.2010

wydatkowano dla 

1 zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

126. doraźna PIW Będzin sprawdzenie świadectw weterynaryjnych 16.04.2010
WIW-HŻ.0934-

2-1/10

WIW-HŻ.0934-2-

1/10
HŻ

Kontrola 

przeprowadzo

na na zlecenie 

Głównego 

Lekarza 

Weterynarii w 

Warszawie;po

za planem

127. problemowa PIW Rybnik

kontrola w zakresie: planowania w rozdziale 01022, 

realizacji zadań w zakresie wydatków budżetowych 

01022 i 01034, sporządzania sprawozdań 

finansowych i budżetowych

19-27.04.10
WIW-FKK-

0932-1/4/10

WIW-FKK-0932-

1/6/10
FKK

128. doraźna PIW Będzin
weryfikacja zatwierdzenia ostatecznego podmiotu 

branży mięsa czerwonego i białego
19.04.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

45/2010

wydano dla 1 

zakładu 

ndzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

129. problemowa PIW Częstochowa

Kontrola problemowa w zakresie sposobu 

ewidencjonowania oraz sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii nad podmiotami 

prowadzącymi działalność wymienioną w art.1 ust.1 

pkt. f,   Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 2008 r. Nr 213.1342 j.t) 

19.04.2010
WIW.MB.0932-

4/10
brak HMB
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130. problemowa PIW Racibórz

kontrola w zakresie planowania w rozdziale 01022, 

realizacji zadań w zakresie wydatków budżetowych 

01022 i 01034, sporządzania sprawozdań 

finansowych i bydżetowych

20-21.04.10; 

27.04.10; 

30.04.10

WIW-FKK-

0932-2/3/10
w opracowaniu FKK

131. okresowa

Przychodnia 

Weterynaryjna 

FENIKS, 

Częstochowa

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
21.04.10

09341-

1CZ/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

132. okresowa

Gabinet 

Werterynaryjny 

CHIRON, 

Częstochowa

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
21.04.10

09341-

2CZ/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

133. doraźna PIW Pszczyna

Weryfikacja zatwierdzenia zakładu branży mięsa 

czerwonego
22.04.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

52/2010 

wydano dla 1 

zakładu 

ndzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

134. doraźna

Gabinet 

Weterynaryjny, ul. 

Jasnogórska 12 

Częstochowa

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
23.04.10

09341-

3CZ/2010
NF

135. doraźna

Gabinet 

Weterynaryjny, ul. 

Armii Krajowej, 

Częstochowa

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych

23.04.2010
09341-

4CZ/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

136. doraźna PIW Zawiercie sprawdzenie świadectw weterynaryjnych 23.04.2010
WIW-HŻ.0934-

2-2/10

WIW-HŻ.0934-2-

2/10
HŻ

Kontrola 

przeprowadzo

na na zlecenie 

Głównego 

Lekarza 

Weterynarii w 

Warszawie;po

za planem
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137. doraźna PIW Częstochowa
weryfikacja zatwierdzenia ostatecznego podmiotu 

branży mięsa czerwonego i białego
21-27.04.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

47/2010 z dnia 

21.04.2010; Lista 

kontrolna 

SPIWET nr 

48/2010 z dnia 

21.04.2010; Lista 

kontrolna 

SPIWET nr 

49/2010 z dnia 

21.04.2010; Lista 

kontrolna 

SPIWET nr 

50/2010 z dnia 

21.04.2010; Lista 

kontrolna 

SPIWET nr 

53/2010 z dnia 

27.04.2010; Lista 

kopntrolna 

SPIWET nr 

54/2010 z dnia 

27.04.2010; Lista 

kontrolna 

SPIWET nr 

55/2010 z dnia 

27.04.2010, 

wydano dla 9 

zakładu 

ndzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

138. kompleksowa
PIW Tarnowskie 

Góry

kontrola z zakresu sprawowania nadzoru przez PLW 

nad ochroną zwierząt  oraz identyfikacją i rejestracją 

zwierząt
26-28.04.2010 kwiecień OZ nie wykonano

139. doraźna PIW Tychy

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

28.04.2010 0934-21/10

wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

21/10

CHZ poza planem

140. okresowa PIW Bielsko-Biała
Sprawowanie nadzoru nad sektorem paszowym oraz 

uppz
26-30.04.10 zawieszona HP
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141. kompleksowa
PIW Wodzisław 

Śląski

kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie 

higieny środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego

29.04-

05.05.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

56/2010 z dnia 

29.04.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

57/2010 z dnia 

05.05.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET 

58/2010 z dnia 

05.05.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

70/2010 z dnia 

05.05.2010

wydano dla 4 

zakładów 

nadzorowanych 

przez PLW

HŻ poza planem

142.

okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny, ul. 

Łęczycka 56, 

Częstochowa

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
26.04.2010

09341-

5CZ/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

143.

okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny, ul. 

Podwójna 7, 

Częstochowa

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
26.04.2010

09341-

6CZ/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

144. problemowa PIW Lubliniec

kontrola w zakresie planowania w rozdziale 01022, 

realizacji zadań w zakresie wydatków budżetowych 

01022 i 01034, sporządzania sprawozdań 

finansowych i bydżetowych

26.04.10; 

28.04.10;     11-

12.05.10; 

14.05.10

WIW-FKK-

0932-3/4/2010

WIW-FKK-0932-

3/7/10
FKK

145. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny 

POLVET, ul. 

Czecha, 

Częstochowa

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych

27.04.2010
09341-

7CZ/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

146. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny 

SANVET, ul. 

Krośnieńska, 

Częstochowa

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych

27.04.2010
09341-

8CZ/2010

wydano zalecenie 

pokontrolne
NF

147. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny, ul. 

Słoneczna, 

Rudnik Wielki

nadzór nad onrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
28.04.2010

09341-

9CZ/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF
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148. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny, ul. 

M.Konopnickiej, 

Kamienica Polska

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych

28.04.2010
09341-

10CZ/2010

wydano zalecenia 

pokontrolnych
NF

149. doraźna

RSP "PRZEŁOM" 

Mikołów, Ks. F. 

Górka 144

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach

28.04.2010
WIW.OZ.0934-

22/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

150. doraźna PIW Katowice sprawdzenie świadectw weterynaryjnych 30.04.2010
WIW-HŻ.0934-

2-3/10 

WIW-HŻ.0934-2-

3/10
HŻ

Kontrola 

przeprowadzo

na na zlecenie 

Głównego 

Lekarza 

Weterynarii w 

Warszawie;po

za planem

151. doraźna PIW Racibórz

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

30.04.2010 0934-22/10

nie wydano 

zaleceń 

pokontrolnych

CHZ poza planem

152. sprawdzająca

Gabinet 

Weterynaryjny 

"FALCON" 

Agnieszka Tkacz, 

Jaworzno

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
05.05.10

0934-

2T/2010/D
NF poza planem

153. sprawdzająca

Gabinet 

Weterynaryjny 

KARVET, ul. 

Grunwaldzka 232, 

Jaworzno

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
05.05.10 0934-4T/2010 NF poza planem

154. sprawdzająca

Przychodnia 

Weterynaryjna 

Gajda Marek, 

Hojn Piotr, 

Zbrosławice

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
07.05.10

0934-

2TG/2010
NF poza planem
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155. doraźna PIW Lubliniec
weryfikacja zatwierdzenia zakładów branży mięsa 

czerwonego i białego
06-13.05.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

59/2010 z dnia 

06.05.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

60/2010 z dnia 

06.05.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

63/2010 z dnia 

13.05.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWETnr 

67/2010 z dnia 

13.05.2010

wydano dla 4 

zakładów 

nadzorowanych 

przez PLW

HŻ poza planem

156. kompleksowa PIW Będzin

kontrola w zakresie sposobu ewidencjonowania oraz 

sprawowania nadzoru  przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii nad podmiotami prowadzącymi 

działalność wymienioną w art.1 ust.1 pkt. f, g, h,  

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

( Dz.U. z 2008 r. Nr 213.1342 j.t) oraz 

funkcjonowania informatycznego systemu 

przekazywania informacji o przemieszczaniu 

towarów i zwierząt ( TRACES),

10-11.05.2010 maj HMB nie wykonano

157. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny, ul. 

Reksia 48, Bielsko 

- Biała

nadzór nad obrotem o stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
12.05.10

09341-

1BB/2010
NF

158. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny 

Nadzieja, Braci 

Gierymskich, 

Bielsko - Biała

nadzór nad obrotem o stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych

12.05.10
09341-

2BB/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF
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159. doraźna PIW Częstochowa sprawdzenie świadectw weterynaryjnych 14.05.2010
WIW-HŻ.0934-

2-4/10

WIW-HŻ.0934-2-

4/10
HŻ

Kontrola 

przeprowadzo

na na zlecenie 

Głównego 

Lekarza 

Weterynarii w 

Warszawie;po

za planem

160. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny ul. 

Zapłoci Duże, 

Bielsko - Biała

nadzór nad obrotem o stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
21.05.2010

09341-

3BB/2010
NF

161. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny ul. 

Lelewela 16, 

Bielsko - Biała

nadzór nad obrotem o stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
21.05.2010

09341-

4BB/2010
NF

162. kompleksowa PIW Częstochowa

kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie 

higieny środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego

21.05.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

65/2010 z dnia 

21.05.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

66/2010 z dnia 

21.05.2010

HŻ

163. kompleksowa PIW Żywiec

kontrola z zakresu sprawowania nadzoru przez PLW 

nad ochroną zwierząt  oraz identyfikacją i rejestracją 

zwierząt
10-12.05.2010 maj OZ nie wykonano

164. okresowa PIW Cieszyn
Sprawowanie nadzoru nad sektorem paszowym oraz 

uppz
10-14.05.10 zawieszona HP

165. doraźna

Zakład Masarsko 

Wędliniarski 

H.Kania; Czarków

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 13.05.2010
WIW.OZ.0934-

23/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

166. doraźna PIW Pszczyna

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

13.05.2010 0934-23/10

Wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

23/10

CHZ poza planem

167. problemowa PIW Żywiec

kontrola w zakresie planowania w rozdziale 01022, 

realizacji zadań w zakresie wydatków budżetowych 

01022 i 01034, sporządzania sprawozdań 

finansowych i bydżetowych

10-11.05.10; 

31.05-02.06.10

WIW-FKK-

0932-4/6/10
w opracowaniu FKK
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168. doraźna PIW Katowice

weryfikacja zatwierdzenia zakładu branży 

mleczarskiej
17.05.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

64/2010 z dnia 

17.05.2010

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem

169. problemowa PIW Zawiercie

Kontrola problemowa w zakresie sposobu 

ewidencjonowania oraz sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii nad podmiotami 

prowadzącymi działalność wymienioną w art.1 ust.1 

pkt. h,   Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 2008 r. Nr 213.1342 j.t)( ZWD 

„AGROFERM” ZWD „Bildrob”)

17-18.05.2010
WIW.MB.0932-

6/10
w toku HMB

170. okresowa "Provimi" Tworóg

realizacja warunków określonych w rozporządzeniu 

MRiRW z dnia 01.02.2007 r. w sprawie wymagań 

przy wytwarzaniu obrocie pasz leczniczych 

przeznaczonych do obrotu

12.05.10
WIW-HP.0932-

01/10
HP

171. doraźna "Provimi" Tworóg

realizacja warunków określonych w rozporządzeniu 

MRiRW z dnia 01.02.2007 r. w sprawie wymagań 

przy wytwarzaniu obrocie pasz leczniczych 

przeznaczonych do obrotu

12.05.10
WIW-HP.0934-

19/10
HP poza planem

172. sprawdzająca

Gabinet 

Weterynaryjny, ul. 

11-go Listopada, 

Mysłowice

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
19.05.10 0934-5T/2010 NF poza planem

173. problemowa PIW Myszków

kontrola w zakresie planowania w rozdziale 01022, 

realizacji zadań w zakresie wydatków budżetowych 

01022 i 01034, sporządzania sprawozdań 

finansowych i bydżetowych

07.06.10; 

09.06.10; 

11.06.10; 

16.06.10; 

21.06.10

w opracowaniu FKK

174. doraźna PIW Częstochowa

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

21.05.2010 0934-24/10

Wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

24/10

CHZ poza planem

175. doraźna

Gospodarstwo 

Drobiarskie 

"BROJKO" 

Z.Pęciak; 

Częstochowa

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach

21.05.2010
WIW.OZ.0934-

24/10
wg decyzji PLW OZ poza planem
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176. problemowa PIW Katowice

kontrola w zakresie planowania w rozdziale 01022, 

realizacji zadań w zakresie wydatków budżetowych 

01022 i 01034, sporządzania sprawozdań 

finansowych i bydżetowych

23.06.10; 

25.06.10; 

29.06.10;

kontrola w 

trakcie
FKK

177. doraźna
PIW Tarnowskie 

Góry

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

24.05.2010 0934-25/10

Wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

25/10

CHZ poza planem

178. doraźna

Zakłady Mięsne 

"HAM"  Cichoń i 

Wspólnicy; 

Radzionków

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach

24.05.2010
WIW.OZ.0934-

25/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

179. okresowa
PIW Zawiercie

Sprawowanie nadzoru nad sektorem paszowym oraz 

uppz
24-28.05.10 zawieszona HP

180. doraźna PIW Będzin

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

25.05.2010 0934-26/10

Wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

26/10

CHZ poza planem

181. kompleksowa PIW Kłobuck

kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie 

higieny środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego

26.05-

04.06.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

68/2010 z dnia 

26.05.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

69/2010 z dnia 

26.05.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

71/2010 z dnia 

31.05.2010; 

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

72/2010 z dnia 

04.06.2010

wydano dla 4 

zakładów 

nadzorowanych 

przez PLW

HŻ

182. doraźna

Gabinet 

Weterynaryjny 

PACO, ul. 

Kościelna, 

Sosnowiec

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
26.05.10

notatka 

służbowa z 

dnia 

28.05.2010

NF poza planem
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183. doraźna

Firma Handlowo 

Usługowa 

"NOWPOL" 

Leszek i 

Krzysztow Nowak; 

Żelisławice

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 25.05.10
WIW.OZ.0934-

26/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

184. okresowa

Lecznica dla 

Zwierząt, ul. 

B.Prusa, Bielsko - 

Biała

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
27.05.10

09341-

5BB/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

185. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny, ul. 

Spółdzielcza 

Wilamowice

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
27.05.10

09341-

6BB/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

186. doraźna PIW Tychy sprawdzenie świadectw weterynaryjnych 28.05.2010
WIW-HŻ.0934-

2-5/10

WIW-HŻ.0934-2-

5/10
HŻ

Kontrola 

przeprowadzo

na na zlecenie 

Głównego 

Lekarza 

Weterynarii w 

Warszawie;po

za planem

187. doraźna PIW Gliwice

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

31.05.2010 0934-27/10

Wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

27/10

CHZ poza planem

188. doraźna

FPUH 

"DIAGNOL"; 

Toszek

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 31.05.10
WIW.OZ.0934-

27/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

189. doraźna

Zakład 

Produkcyjno 

Usługowy 

Tadeusz 

Marciniszyn; 

Pniów

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 31.05.10
WIW.OZ.0934-

28/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

190. doraźna PIW Bielsko-Biała
Weryfikacja zatwierdzenia zakładu branży mięsa 

czerwonego
01.06.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

73/2010 z dnia 

01.06.2010

wydano dla 1 

zakładu 

nadzorowanego 

przez PLW

HŻ poza planem
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191. doraźna PIW Rybnik

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

01.06.2010 0934-28/10

Wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

28/10

CHZ poza planem

192. doraźna

Rzeźnictwo 

Wędliniarstwo 

Antoni Woźniczka; 

Rybnik

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 01.06.2010
WIW.OZ.0934-

29/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

193. doraźna

Kesz Sp. z o.o, 

Czerwionka - 

Leszczyny Bełk

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach

01.06.2010
WIW.OZ.0934-

30/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

194. doraźna PIW Myszków

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

02.06.2010 0934-29/10

Wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

29/10

CHZ poza planem

195. doraźna

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno 

Handlowo 

Usługowe 

Włodzimierz 

Kowalczyk 

Koziegłowy

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach

02.06.2010
WIW.OZ.0934-

31/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

196. problemowa PIW Wodzisław Ślą

Kontrola problemowa w zakresie sposobu 

ewidencjonowania oraz sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii nad podmiotami 

prowadzącymi działalność wymienioną w art.1 ust.1 

pkt. h,   Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 2008 r. Nr 213.1342 j.t)( ZWD  J i 

T Piechaczek Łaziska ul. Stawowa 9)

07.06.2010 czerwiec HMB nie wykonano

197. sprawdzająca PIW Będzin sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych 10.06.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

74/2010 z dnia 

10.06.2010; 

WIW.HŻ.0933-

5-2/10

HŻ

198. okresowa PIW Żywiec
Sprawowanie nadzoru nad sektorem paszowym oraz 

uppz
7-11.06.10 zawieszona HP
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199. okresowa

Klinika 

Weterynaryjna, ul. 

Mazańcowiecka, 

Czechowice - 

Dziedzice

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
09.06.10

09341-

7BB/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

200. doraźna PIW Kłobuck

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

09.06.2010 0934-30/10

Wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

30/10

CHZ poza planem

201. doraźna

Zakład Masarski 

Małgorzata 

Eugeniusz 

Jędrzycha Sp. j 

Panki

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 09.06.2010
WIW.OZ.0934-

32/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

202. doraźna PIW Bielsko-Biała sprawdzenie świadectw weterynaryjnych 11.06.2010

WIW-HŻ.0934-

2-6/10 z dnia 

11.06.2010

WIW-HŻ.0934-2-

6/10 z dnia 

15.06.2010

HŻ

Kontrola 

przeprowadzo

na na zlecenie 

Głównego 

Lekarza 

Weterynarii w 

Warszawie;po

za planem

203. problemowa PIW Będzin

kontrola w zakresie: planowania w rozdziale 01022, 

realizacji zadań w zakresie wydatków budżetowych 

01022 i 01034, sporządzania sprawozdań 

finansowych i budżetowych

14-20.06.10; 

22.06.10

WIW-FKK-

0932-6/3/10
nie wydano FKK

204. doraźna PIW Częstochowa

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

14.06.2010 0934-31/10

Wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

31/10

CHZ poza planem

205. kompleksowa PIW Katowice

kontrola z zakresu sprawowania nadzoru przez PLW 

nad ochroną zwierząt  oraz identyfikacją i rejestracją 

zwierząt
14-16.06.2010 czerwiec OZ nie wykonano

206. okresowa PIW Tychy
Sprawowanie nadzoru nad sektorem paszowym oraz 

uppz
14-18.06.10 zawieszona HP
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207. doraźna PIW Myszków weryfikacja zatwierdzenia punktu skupu mleka 15.06.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

75/2010 z dnia 

15.06.2010

wydano dla 1 

skontrolowanego 

zakładu

HŻ poza planem

208. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny 

SABA, ul. 

M.Konopnickiej, 

Ustroń

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
15.06.10 0934-1C/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

209. okresowa

Przychodnia 

Weterynaryjna 

NUMSEN, ul. 

Michejdy, Cieszyn

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
15.06.10 0934-2C/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

210. doraźna PIW Bielsko-Biała

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

16.06.2010 0934-32/10

Wydano zalecenia 

pokontrolne 

zgodnie z 

protokołem 0934-

32/10

CHZ poza planem

211. doraźna

Klinika 

Weterynaryjna , 

ul. Mazańcowicka, 

Czechowice - 

Dziedzice

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
16.06.2010

09340-

1BB/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF poza planem

212. doraźna PIW Częstochowa weryfikacja zatwierdzenia punktu skupu mleka 16.06.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

76/2010 z dnia  

15.06.2010 

wydano dla 1 

skontrolowanego 

zakładu

HŻ poza planem

213. doraźna

Rzeźnictwo i 

Handel Kapecki 

Sp.J. Kozy

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 16.06.2010
WIW.OZ.0934-

33/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

214. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny 

ORDO-WET, ul. 

Pod Kasztanem, 

Bielsko - Biała

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
17.06.10

09341-

8BB/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

215. doraźna PIW Tychy
Weryfikacja zatwierdzenia zakładu branży 

mleczarskiej
18.06.2010

Lista kontrolna 

SPIWET nr 

77/2010 z dnia 

18.06.2010

wydano dla 1 

skontrolowanego 

zakładu

HŻ poza planem
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216. kompleksowa PIW Gliwice

w zakresie sposobu ewidencjonowania oraz 

sprawowania nadzoru  przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii nad podmiotami prowadzącymi 

działalność wymienioną w art.1 ust.1 pkt. f, g, h,  

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

( Dz.U. z 2008 r. Nr 213.1342 j.t) oraz 

funkcjonowania informatycznego systemu 

przekazywania informacji o przemieszczaniu 

towarów i zwierząt ( TRACES),

21-22.06.2010 czerwiec HMB nie wykonano

217. sprawdzająca PIW Zawiercie sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych 25.06.2010
WIW.HŻ.0933-

6-2/10
HŻ

218. problemowa PIW Zawiercie

kontrola w zakresie: planowania w rozdziale 01022, 

realizacji zadań w zakresie wydatków budżetowych 

01022 i 01034, sporządzania sprawozdań 

finansowych i budżetowych

21-28.06.2010 czerwiec FKK nie wykonano

219. doraźna PIW Cieszyn

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

23.06.2010 0934-33/10 w trakcie realizaci CHZ poza planem

220. okresowa

Gabinet 

Weterynaryjny, ul. 

Leśnica 12, 

Brenna

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
23.06.10 nie wskazano

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

221. doraźna

Firma 

Produkcyjno 

Handlowa 

"KRETEK" 

Leonard Kretek, 

Krzanowice

Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach 23.06.10
WIW.OZ.0934-

34/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

222. problemowa PIW Tychy

kontrola w zakresie: planowania w rozdziale 01022, 

realizacji zadań w zakresie wydatków budżetowych 

01022 i 01034, sporządzania sprawozdań 

finansowych i budżetowych

23.06-

06.07.2010
czerwiec/ lipiec FKK nie wykonano

223. doraźna PIW Będzin

Kontrola dotycząca nadzoru PLW nad ochroną 

zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, dobrostan zwierząt w magazynie żywca

30.06.2010 0934-34/10 w trakcie realizaci CHZ poza planem

224. kompleksowa PIWBielsko-Biała

kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie 

higieny środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego

28.06-

09.07.2010
czerwiec/ lipiec HŻ nie wykonano
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225. okresowa

Lecznica dla 

Zwierząt, ul. 

Karpacka, Bielsko 

- Biała

nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych
29.06.10

09341-

9BB/2010

wydano zalecenia 

pokontrolne
NF

226. problemowa PIW Racibórz
Nadzór PLW nad ochroną zdrowia zwierząt i 

zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
23.06.2010 0931-2/10 w trakcie realizaci CHZ

227 doraźna

PPHU "ALGAS" sj 

Zakład Pracy 

Chronionej  

Sosnowiec Nadzór PLW nad dobrostanem w rzeźniach

30.06.2010
WIW.OZ.0934-

35/10
wg decyzji PLW OZ poza planem

sporządził: H.B
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