
 1

 
 

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok 2012 - Korekta nr 4 
 

L.p. rodzaj 
kontroli 

podmiot kontrolowany tematyka kontroli m-c uwagi 

1. problemowa Podmiot aplikujący 
Pszczyna 

Kontrola zakładu aplikującego do uzyskania uprawnień eksportowych do 
USA dla produktów drobiowych oraz produktów z udziałem mięsa 
czerwonego. 

styczeń OZK 

2. problemowa Podmiot aplikujący 
Pszczyna  
 

Kontrola zakładu aplikującego do uzyskania uprawnień eksportowych do 
USA dla produktów drobiowych oraz produktów z udziałem mięsa 
czerwonego. 

luty OZK 

3. sprawdzająca PIW Wodzisław Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach 
wykonanych w roku 2011. 

luty  OZK 

4. audyt Tarnowskie Góry Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

luty ZHW 

5. audyt PIW Lubliniec Kontrole urzędowe (badania) dotyczące zdrowia zwierząt prowadzone 
przez PLW w ramach: 
- programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
- badań kontrolnych zakażeń zwierząt 
w roku 2011 i 2012 do dnia audytu w aspekcie „pakietu higienicznego” 

luty OD 

6. problemowa PIW Będzin Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków  i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

7. problemowa PIW Bielsko Biała Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

8. problemowa PIW Cieszyn Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

9. problemowa PIW Częstochowa Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

10. problemowa PIW Gliwice Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

11. problemowa PIW Katowice Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 
 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 
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12. problemowa PIW Kłobuck Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

13. problemowa PIW Lubliniec Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

14. problemowa PIW Myszków Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

15. problemowa PIW Pszczyna Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

16. problemowa PIW Racibórz Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

17. problemowa PIW Rybnik Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

18. problemowa PIW Tarnowskie Góry Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

19. problemowa PIW Tychy Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

20. problemowa PIW Wodzisław Śląski Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

21. problemowa PIW Zawiercie Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

22. problemowa PIW Żywiec Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 
2011. 

luty / marzec FK 
kontrola odbędzie się 

w siedzibie WIW 

23. problemowa Podmiot aplikujący 
Pszczyna 

Kontrola zakładu aplikującego do uzyskania uprawnień eksportowych do 
USA dla produktów drobiowych oraz produktów z udziałem mięsa 
czerwonego. 

marzec OZK 

24. sprawdzająca PIW Żywiec Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach 
wykonanych w roku 2011 

marzec OZK 

25. problemowa PIW Rybnik Sposób realizacji wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny. 

marzec OZK 
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26. problemowa PIW Będzin Weryfikacja prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej 
wysyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich. 

marzec OZK 

27. problemowa PIW Bielsko-Biała 
PIW Cieszyn 

Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji 
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i 
produktów leczniczych 

marzec OZK 

28. problemowa PIW Bielsko-Biała Nadzór nad paszami w tym: 
Sposób prowadzenia RPP, planowanie kontroli, wykonanie planu 
kontroli. 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów. 
Nadzór nad uppz w tym: Sposób prowadzeni rejestrów, planowanie 
kontroli, wykonanie planu, 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów oprócz fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych. 
Wykonanie instrukcji GLW w sprawie zasad postępowania IW przy 
nadzorze nad wykorzystaniem dodatków do wzbogacania gleby 

marzec OZK 

29. audyt Częstochowa Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

marzec ZHW 

30. audyt Lubliniec Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

marzec ZHW 

31. audyt Pszczyna Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

marzec ZHW 

32. audyt PIW Częstochowa Kontrole urzędowe (badania) dotyczące zdrowia zwierząt prowadzone 
przez PLW w ramach: 
- programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
- badań kontrolnych zakażeń zwierząt 
w roku 2011 i 2012 do dnia audytu w aspekcie „pakietu higienicznego” 

marzec OD 

33. okresowa Zaklady lecznicze – powiat 
Będzin (8) 

Obrót i ilość stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych marzec NF 

34. problemowa WP Provimi Tworóg Kontrola wytwórni pasz leczniczych  marzec OZK 

35. problemowa PIW Pszczyna Nadzór nad paszami w tym: 
Sposób prowadzenia RPP, planowanie kontroli, wykonanie planu 
kontroli 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów 
Nadzór nad uppz w tym: Sposób prowadzeni rejestrów, planowanie 
kontroli, wykonanie planu, 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów oprócz fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych 

kwiecień OZK 
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Wykonanie instrukcji GLW w sprawie zasad postępowania IW przy 
nadzorze nad wykorzystaniem dodatków do wzbogacania gleby 

36. problemowa PIW Racibórz Nadzór nad paszami w tym: 
Sposób prowadzenia RPP, planowanie kontroli, wykonanie planu 
kontroli 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów 
Nadzór nad uppz w tym: Sposób prowadzeni rejestrów, planowanie 
kontroli, wykonanie planu, 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów oprócz fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych 
Wykonanie instrukcji GLW w sprawie zasad postępowania IW przy 
nadzorze nad wykorzystaniem dodatków do wzbogacania gleby 
 

kwiecień OZK 

37. sprawdzająca PIW Lubliniec Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach 
wykonanych w roku 2011 

kwiecień OZK 

38. problemowa PIW Gliwice Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie higieny środków 
spożywczych pochodzenia  zwierzęcego. 
 

kwiecień OZK 

39. problemowa Podmiot aplikujący 
Pszczyna 

Kontrola zakładu aplikującego do uzyskania uprawnień eksportowych do 
USA dla produktów drobiowych oraz produktów z udziałem mięsa 
czerwonego. 
 

kwiecień OZK 

40. problemowa PIW Racibórz 
PIW Gliwice 

Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji 
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i 
produktów leczniczych. 
 

kwiecień OZK 

41. problemowa PIW Racibórz Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). Przestrzeganie dyscypliny pracy Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, rozliczanie czasu pracy, w tym delegacji służbowych, 
prawidłowość przeprowadzania ocen pracowniczych oraz wprowadzenia 
zmian organizacyjnych zgodnie  z Regulamin Organizacyjnym 

kwiecień FK 
AG.SP 
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42. problemowa PIW Rybnik Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 

kwiecień FK 

43. problemowa PIW Gliwice Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie  o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 

kwiecień FK 

44. audyt Kłobuck Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

kwiecień ZHW 

45. audyt Myszków Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

kwiecień ZHW 

46. problemowa PIW Będzin Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad ochroną zdrowia zwierząt 
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochroną zwierząt, identyfikacją 
i rejestracją zwierzat oraz higieną materiału biologicznego. 

kwiecień ZOZ 

47. sprawdzająca PIW Częstochowa Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie protokołu nr 
WIW.CHZ.1611.2.2.2011 z dnia 28.03.2011r. 

kwiecień ZOZ 

48. audyt PIW Zawiercie Kontrole urzędowe (badania) dotyczące zdrowia zwierząt prowadzone 
przez PLW w ramach: 
- programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
- badań kontrolnych zakażeń zwierząt 
w roku 2011 i 2012 do dnia audytu w aspekcie „pakietu higienicznego” 

kwiecień OD 

49. okresowa Zakłady lecznicze- powiat  
Bielsko-Biała 8 

Obrót i ilość stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych kwiecień NF 

50. sprawdzająca PIW Zawiercie Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach 
wykonanych w roku 2011 
 
 
 

maj  OZK 
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51. problemowa Podmiot aplikujący 
Pszczyna 

Kontrola zakładu aplikującego do uzyskania uprawnień eksportowych do 
USA dla produktów drobiowych oraz produktów z udziałem mięsa 
czerwonego. 

maj OZK 

52. problemowa PIW Myszków 
PIW Zawiercie  

Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji 
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i 
produktów leczniczych. 

maj OZK 

53. problemowa PIW Gliwice Nadzór nad paszami w tym: 
Sposób prowadzenia RPP, planowanie kontroli, wykonanie planu 
kontroli 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów 
Nadzór nad uppz w tym: Sposób prowadzeni rejestrów, planowanie 
kontroli, wykonanie planu, 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów oprócz fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych 
Wykonanie instrukcji GLW w sprawie zasad postępowania IW przy 
nadzorze nad wykorzystaniem dodatków do wzbogacania gleby 

maj OZK 

54. problemowa PIW Myszków Nadzór nad paszami w tym: 
Sposób prowadzenia RPP, planowanie kontroli, wykonanie planu 
kontroli 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów 
Nadzór nad uppz w tym: Sposób prowadzeni rejestrów, planowanie 
kontroli, wykonanie planu, 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów oprócz fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych 
Wykonanie instrukcji GLW w sprawie zasad postępowania IW przy 
nadzorze nad wykorzystaniem dodatków do wzbogacania gleby 

maj OZK 

55. problemowa PIW Myszków Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 
 
 

maj FK 
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56. audyt Będzin Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

maj ZHW 

57. audyt Wodzisław Śląski Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

maj ZHW 

58. problemowa PIW Żywiec Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad ochroną zdrowia zwierząt 
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochroną zwierząt, identyfikacją 
i rejestracją zwierzat oraz higieną materiału biologicznego. 

maj ZOZ 

59. okresowa Zakłady lecznicze- powiat  
Żywiec (8) 

Obrót i ilość stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych maj NF 

60. problemowa PIW Tychy Nadzór nad paszami w tym: 
Sposób prowadzenia RPP, planowanie kontroli, wykonanie planu 
kontroli 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów 
Nadzór nad uppz w tym: Sposób prowadzeni rejestrów, planowanie 
kontroli, wykonanie planu, 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów oprócz fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych 
Wykonanie instrukcji GLW w sprawie zasad postępowania IW przy 
nadzorze nad wykorzystaniem dodatków do wzbogacania gleby 

czerwiec OZK 

61. problemowa PIW Wodzisław Nadzór nad paszami w tym: 
Sposób prowadzenia RPP, planowanie kontroli, wykonanie planu 
kontroli 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów 
Nadzór nad uppz w tym: Sposób prowadzeni rejestrów, planowanie 
kontroli, wykonanie planu, 
Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów oprócz fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych 
Wykonanie instrukcji GLW w sprawie zasad postępowania IW przy 
nadzorze nad wykorzystaniem dodatków do wzbogacania gleby 

czerwiec OZK 

62. problemowa PIW Katowice Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie higieny środków 
spożywczych pochodzenia  zwierzęcego. 

czerwiec OZK 

63. problemowa Podmiot aplikujący 
Pszczyna 

Kontrola zakładu aplikującego do uzyskania uprawnień eksportowych do 
USA dla produktów drobiowych oraz produktów z udziałem mięsa 
czerwonego. 
 

czerwiec OZK 

64. problemowa PIW Rybnik Weryfikacja prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej 
wysyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich. 

czerwiec OZK 
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65. problemowa PIW Tychy Sposób realizacji wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny. 

czerwiec OZK 

66. problemowa PIW Kłobuck 
PIW Częstochowa 

Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji 
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i 
produktów leczniczych. 

czerwiec OZK 

67. problemowa PIW Wodzisław Śląski Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 

czerwiec FK 

68. problemowa PIW Lubliniec Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych   w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie  o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 

czerwiec FK 

69. audyt Racibórz Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 
 

czerwiec ZHW 

70. sprawdzająca PIW Lubliniec Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie protokołu nr 
WIW.CHZ.1611.2.3.2011 z dnia 15.04.2011r. 

czerwiec ZOZ 

71. okresowa Zakłady lecznicze- powiat 
Tychy (6) 

Obrót i ilość stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych czerwiec NF 

72. audyt Zgodnie z wynikami 
audytów 

Audyty sprawdzające czerwiec/lipiec OD 

73. sprawdzająca PIW Cieszyn Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach 
wykonanych w roku 2011 

lipiec OZK 

74. problemowa PIW Lubliniec 
PIW Tarnowskie Góry 

Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji 
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i 
produktów leczniczych. 
 

lipiec OZK 
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75. sprawdzająca PIW Wodzisław Śląski Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie protokołu na 
WIW.CHZ.1611.2.4.2011 z dnia 20.04.2011r. 
 

lipiec ZOZ 

76. okresowa Zakłady lecznicze- powiat 
Tychy (6) 

Obrót i ilość stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych lipiec NF 

77. problemowa WP Provimi Tworóg Kontrola wytwórni pasz leczniczych  lipiec OZK 

78. problemowa PIW Zawiercie Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych   w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie  o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 

lipiec / sierpień FK 

79. problemowa PIW Będzin Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 
Przestrzeganie dyscypliny pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
rozliczanie czasu pracy, w tym delegacji służbowych, prawidłowość 
przeprowadzania ocen pracowniczych oraz wprowadzenia zmian 
organizacyjnych zgodnie  z Regulamin Organizacyjnym 

lipiec / sierpień FK 
AG.SP 

80. problemowa PIW Bielsko-Biała Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 

lipiec / sierpień FK 
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81. problemowa PIW Żywiec Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie  o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 

lipiec / sierpień FK 

82. sprawdzająca PIW Będzin Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach 
wykonanych w roku 2011 

sierpień OZK 

83. problemowa PIW Będzin 
PIW Katowice 

Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji 
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i 
produktów leczniczych 

sierpień OZK 

84. sprawdzająca PIW Zawiercie Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie protokołu nr 
WIW.CHZ.1611.2.5.2011 z dnia 29.07.2011r. 

serpień ZOZ 

85. audyt PIW Bielsko-Biała Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru PLW nad zatwierdzonymi 
zakładami mięsa drobiowego w roku 2011 i 2012 do dnia audytu. 
 

sierpień OD 

86. problemowa PIW Kłobuck Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie higieny środków 
spożywczych pochodzenia  zwierzęcego. 

wrzesień OZK 

87. sprawdzająca PIW Tarnowskie Góry Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach 
wykonanych w roku 2011 

wrzesień OZK 

88. problemowa PIW Myszków Sposób realizacji wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny. 

wrzesień OZK 

89. problemowa PIW Pszczyna Weryfikacja prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej 
wysyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich. 

wrzesień OZK 

90. problemowa PIW Żywiec 
PIW Tychy 

Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji 
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i 
produktów leczniczych 

wrzesień OZK 

91. problemowa PIW Bielsko Biała Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów (fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych i/lub wytwórnie karm dla zwierząt 
domowych) 

wrzesień OZK 

92. problemowa PIW Częstochowa Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów (fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych i/lub wytwórnie karm dla zwierząt 
domowych) 
 

wrzesień OZK 
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93. problemowa PIW Cieszyn Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie  o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 
Przestrzeganie dyscypliny pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
rozliczanie czasu pracy, w tym delegacji służbowych, prawidłowość 
przeprowadzania ocen pracowniczych oraz wprowadzenia zmian 
organizacyjnych zgodnie  z Regulamin Organizacyjnym 

wrzesień FK 
AG.SP 

94. problemowa PIW Tarnowskie Góry Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 

wrzesień FK 

95. problemowa PIW Tychy Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie  o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 

wrzesień FK 

96. audyt Bielsko-Biała Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

wrzesień ZHW 

97. audyt Rybnik Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 
 

wrzesień ZHW 

98. audyt Zawiercie Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 
 

wrzesień ZHW 
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99. problemowa PIW Bielsko-Biała Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad ochroną zdrowia zwierząt 
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochroną zwierząt, identyfikacją 
i rejestracją zwierząt oraz higieną materiału biologicznego. 

wrzesień ZOZ 

100. sprawdzająca PIW Katowice Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie protokołu nr 
WIW.CHZ.1611.2.6.2011 z dnia 17.10.2011r. 

wrzesień ZOZ 

101. audyt PIW Katowice Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru PLW nad zatwierdzonymi 
zakładami mięsa drobiowego w roku 2011 i 2012 do dnia audytu. 

wrzesień OD 

102. okresowa Zakłady lecznicze- 
powiat Myszków(2) 
Pszczyna(3) 

Obrót i ilość stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych wrzesień NF 

103. problemowa PIW Będzin Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów (fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych i/lub wytwórnie karm dla zwierząt 
domowych) 

październik OZK 

104. problemowa PIW Lubliniec Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów (fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych i/lub wytwórnie karm dla zwierząt 
domowych) 

październik OZK 

105. problemowa PIW Zawiercie Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów (fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych i/lub wytwórnie karm dla zwierząt 
domowych) 

październik OZK 

106. problemowa PIW Częstochowa Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów (fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych i/lub wytwórnie karm dla zwierząt 
domowych) 

październik OZK 

107. sprawdzająca PIW Pszczyna Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach 
wykonanych w roku 2011 

październik OZK 

108. problemowa PIW Częstochowa Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie higieny środków 
spożywczych pochodzenia  zwierzęcego. 
 

październik OZK 

109. problemowa PIW Rybnik 
PIW Pszczyna 

Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji 
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i 
produktów leczniczych. 

październik OZK 

110. problemowa PIW Częstochowa Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 

październik FK 
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01093.Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej 
(samochody służbowe). 

111. problemowa PIW Kłobuck Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 
Przestrzeganie dyscypliny pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
rozliczanie czasu pracy, w tym delegacji służbowych, prawidłowość 
przeprowadzania ocen pracowniczych oraz wprowadzenia zmian 
organizacyjnych zgodnie  z Regulamin Organizacyjnym 

październik FK 
AG.SP 

112. audyt Cieszyn Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

październik ZHW 

113. audyt Gliwice Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

październik ZHW 

114. audyt Katowice Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

październik ZHW 

115. audyt Tychy Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty 
Wytrawiania 

październik ZHW 

116. sprawdzająca PIW Cieszyn Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie protokołu nr 
WIW.CHZ.1611.2.7.2011 z dnia 14.11.2011r. 
 

październik ZOZ 

117. audyt PIW Będzin Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru PLW nad zatwierdzonymi 
zakładami mięsa drobiowego w roku 2011 i 2012 do dnia audytu. 
 

pazdziernik OD 

118. okresowa Zakłady lecznicze- powiat 
Gliwice (4), 
Katowice (4) 

Obrót i ilość stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych październik NF 

119. problemowa PIW Cieszyn Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów (fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych i/lub wytwórnie karm dla zwierząt 
domowych) 

listopad OZK 

120. problemowa PIW Kłobuck Listy kontrolnych typu SPIWET- weryfikacja oceny sporządzonej przez 
inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów (fermy 
mięsożernych zwierząt futerkowych i/lub wytwórnie karm dla zwierząt 
domowych) 

listopad OZK 
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121. sprawdzająca PIW Racibórz Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach 
wykonanych w roku 2011 

listopad OZK 

122. problemowa PIW Wodzisław Śląski Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji 
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i 
produktów leczniczych 
 

listopad OZK 

123. problemowa PIW Katowice Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie                                                                                     
o rachunkowości (wraz z przepisami wykonawczymi). 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. 
Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z rozdziału 
01093. 
Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki transportowej (samochody 
służbowe). 

listopad FK 

124. problemowa PIW Pszczyna Realizacja dochodów budżetowych. 
Przestrzeganie w trakcie realizacji wydatków (ustawa budżetowa, 
rezerwa celowa) przepisów zawartych  w ustawie  o finansach 
publicznych oraz ustawie   o rachunkowości (wraz z przepisami 
wykonawczymi).Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu 
komputera. Rozliczenie wydatków w świetle uzyskiwanych dochodów z 
rozdziału 01093. Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki 
transportowej (samochody służbowe). 
 

listopad FK 

125. problemowa PIW Gliwice Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad ochroną zdrowia zwierząt 
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochroną zwierząt, identyfikacją 
i rejestracją zwierzat oraz higieną materiału biologicznego. 
 

listopad ZOZ 

126. sprawdzająca PIW Tychy Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie protokołu nr 
WIW.CHZ.1611.2.8.2011 
 

listopad ZOZ 

127. audyt PIW Gliwice Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru PLW nad zatwierdzonymi 
zakładami mięsa drobiowego w roku 2011 i 2012 do dnia audytu. 
 

listopad OD 

128. problemowa WP Provimi Tworóg Kontrola wytwórni pasz leczniczych  listopad OZK 

129. okresowa Podmioty prowadzące obrót 
plw wydawanymi bez 
przepisu lekarza (10) 
 

Obrót i ilość stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych marzec- listopad NF 
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130. okresowa Hurtownie farmaceutyczne 
produktów leczniczych 
weterynaryjnych (7) 

Obrót i ilość stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych maj - listopad NF 

131. problemowa PIW Myszków Weryfikacja prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej 
wysyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich. 
 

grudzień OZK 

132. problemowa PIW Żywiec Sposób realizacji wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny. 

grudzień OZK 

 
Katowice, 02-07-2012                                                                  
Sporządziła B.P                                              Zatwierdził:           
         

lek. wet. Tadeusz Sarna 
           Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
                 w Katowicach 
 


