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Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok 2014 – Korekta nr 2 
 
L.p. rodzaj 

kontroli 
podmiot 

kontrolowany 
tematyka kontroli m-c Komórka/ 

uwagi 
1. Audyt Cieszyn Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 

Terenowe Punkty Wytrawiania 
luty ZHW 

2. Audyt Myszków Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowy Punkt Wytrawiania 

luty ZHW 

3. Audyt Myszków 
 

Terenowe Punkty Wytrawiania luty ZHW 

4. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Będzin Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego oraz zagospodarowania SRM  
w nadzorowanych rzeźniach 
 

kwiecień 
 

OZK-HP 
 

5. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Bielsko-Biała Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego oraz zagospodarowania SRM  
w nadzorowanej rzeźni 
 

wrzesień 
 

OZK-HP 
 

6. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Cieszyn Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego oraz zagospodarowania SRM  
w nadzorowanej rzeźni 

wrzesień 
 

OZK-HP 
 

7. Problemowa 
 

PIW Będzin Prawidłowość realizacji zapisów rozporządzenia Rady 
1/2005, kontroli CC,IRZ i dobrostanu w gospodarstwie. 
Prawidłowość realizacji programów zwalczania niektórych 
serotypów Salmonella w stadach drobiu. 

luty/ marzec ZOZ 

8. Problemowa PIW Tarnowskie Góry Realizacja rozporządzenia nr 1099/2009 na terenie 
województwa śląskiego – warunki ochrony zwierząt przy 
uboju. 

luty/ marzec ZOZ 

9. Problemowa PIW Kłobuck Prawidłowość realizacji programu zwalczania i 
monitorowania choroby Aujeszky`ego u świń 

luty/marzec ZOZ 

10. Problemowa w 
trybie 

PIW  Bielsko-Biała 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 

luty/ marzec 
FK 

(E. Janosz) 
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uproszczonym okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 
11. Problemowa w 

trybie 
uproszczonym 

PIW  Będzin 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/ marzec 
FK 

(E. Janosz) 

12. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW  Cieszyn 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/marzec 
FK 

(B. Stano) 

13. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW  Częstochowa 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/marzec 
FK 

(B. Stano) 

14. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW Gliwice 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/marzec 
FK 

(B. Stano) 

15. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW  Katowice 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/marzec 
FK 

(E. Janosz) 

16. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW  Kłobuck 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/marzec 
FK 

(E. Janosz) 

17. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW  Lubliniec 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/ marzec 
FK 

(E. Janosz) 

18. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW Myszków 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/ marzec 
FK 

(B. Stano) 

19. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW Pszczyna 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/ marzec 
FK 

(B. Stano) 

20. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW Racibórz 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/ marzec 
FK 

(B. Stano) 

21. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW Rybnik 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/ marzec 
FK 

(E. Janosz) 
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22. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW  Tarnowskie  
Góry 

Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/ marzec 
FK 

(B. Stano) 

23. 
Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW Tychy 

Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 
 

luty/ marzec 

FK 
(E. Janosz) 

24. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW  Wodzisław 
Śląski 

Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/ marzec 
FK 

(B. Stano) 

25. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW Zawiercie 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/marzec 
FK 

(E. Janosz) 

26. Problemowa w 
trybie 
uproszczonym 

PIW  śywiec 
Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za 
okres 01.01.2013 do 31.12.2013. 

luty/ marzec 
FK 

(B. Stano) 

27. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Racibórz 
 

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

marzec 
 

OZK 

28. Kontrola w 
trybie zwykłym 

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

marzec 
 

OZK 

29. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Częstochowa Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego oraz zagospodarowania SRM  
w nadzorowanej  rzeźni. 

październik 
 

OZK-HP 
 

30. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Gliwice Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego 

kwiecień 
 

OZK-HP 
 

31. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Katowice Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego 

kwiecień 
 
 

OZK-HP 
 

32. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Lubliniec Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego 

maj 
 

OZK-HP 
 

33. Audyt Gliwice Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

marzec ZHW 
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34. Audyt Lubliniec Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowy Punkt Wytrawiania 

marzec ZHW 

35. Audyt Lubliniec Terenowe Punkty Wytrawiania 
 

marzec ZHW 

36.  
Audyt 

PIW Racibórz Audyt w zakresie realizacji kontroli urzędowych w obszarze 
pasz – nadzór nad paszami docelowymi i nie docelowymi, 
monitoring pasz w roku 2013 i 2014 

marzec OD 

37. Okresowa Zakłady lecznicze- 
powiat  Myszków (4), 
Będzin (2) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości 
stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 

marzec NF 

38. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Pszczyna 
 

Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego 

czerwiec 
 

OZK-HP 
 

39. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Racibórz Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego 
 

kwiecień 
 

OZK-HP 
 

40. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Tychy Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego 

kwiecień 
 

OZK-HP 
 

41. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Zawiercie Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego oraz zagospodarowania SRM  
w nadzorowanych rzeźniach 

czerwiec OZK-HP 
 

42. Audyt Będzin Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

kwiecień ZHW 

43. Audyt Wodzisław Śląski Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

kwiecień ZHW 

44. Audyt Wodzisław Śląski 
 

Terenowe Punkty Wytrawiania kwiecień ZHW 

45.  
Audyt 

PIW Tarnowskie Góry Audyt w zakresie realizacji kontroli urzędowych w obszarze 
pasz – nadzór nad paszami docelowymi i nie docelowymi, 
monitoring pasz w roku 2013 i 2014 

kwiecień OD 

46. okresowa Zakłady lecznicze- 
powiat  Rybnik (2), 
Bielsko-Biała (5) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości 
stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 

kwiecień NF 

47.  
Kontrola 

PIW Bielsko Biała Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy Powiatowego 
Lekarza Weterynarii i Zastępcy Powiatowego Lekarza 

kwiecień/ 
maj 

AG.SP 
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problemowe Weterynarii – rozliczanie czasu pracy w tym delegacji 
słuŜbowych. Prawidłowość sporządzania ocen pracowników 
PIW. Wprowadzenie zmian organizacyjnych zgodne z 
Regulaminem, Organizacyjnym PIW 
 

48. Problemowa 
 

PIW Tychy Prawidłowość realizacji zapisów rozporządzenia Rady 
1/2005, kontroli CC,IRZ i dobrostanu w gospodarstwie. 
Prawidłowość realizacji programów zwalczania niektórych 
serotypów Salmonella w stadach drobiu. 
 

kwiecień/  
czerwiec 

ZOZ 

49. Problemowa PIW Cieszyn Prawidłowość realizacji programu zwalczania i 
monitorowania choroby Aujeszky`ego u świń. 

kwiecień/  
czerwiec 

ZOZ 

50. Problemowa PIW Zawiercie Realizacja rozporządzenia nr 1099/2009 na terenie 
województwa śląskiego – warunki ochrony zwierząt przy 
uboju. 

kwiecień/ 
czerwiec 

ZOZ 

51. Sprawdzająca PIW Wodzisław Śląski Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie 
wystąpienia pokontrolnego  nr WIW.ZOZ.1611.2.3.6.2013 z 
dnia 19.08.2013r. 
 

kwiecień/ 
czerwiec 

ZOZ 

52. Sprawdzająca PIW Myszków Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie 
wystąpienia pokontrolnego  nr WIW.ZOZ.1611.2.4.9.2013 z 
dnia 30.10.2013r. 

kwiecień/  
czerwiec 

ZOZ 

53. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Wodzisław Śląski Weryfikacja nadzoru PLW w zakresie realizacji 
rozporządzenia nr 1099-warunki ochrony zwierząt przy 
uboju 
 
 

maj OZK 

54. Kontrola w 
trybie zwykłym 

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

maj OZK 

55. Kontrola w 
trybie zwykłym 

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

maj OZK 
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56. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Tarnowskie Góry Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego oraz zagospodarowania  odpadów  
w nadzorowanej ubojni drobiu 

sierpień 
 

OZK-HP 
 

57. Audyt Kłobuck Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

maj ZHW 

58. Audyt Kłobuck 
 

Terenowe Punkty Wytrawiania maj ZHW 

59. Audyt Tarnowskie Góry Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

maj ZHW 

60. Audyt Tarnowskie Góry 
 

Terenowe Punkty Wytrawiania maj ZHW 

61.  
Audyt 

PIW  Zawiercie Audyt w zakresie realizacji kontroli urzędowych w obszarze 
pasz – nadzór nad paszami docelowymi i nie docelowymi, 
monitoring pasz w roku 2013 i 2014 

maj OD 

62. Okresowa Zakłady lecznicze- 
powiat   Tychy (9) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości 
stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 

maj NF 

63. Audyt Kłobuck 
 

Terenowe Punkty Wytrawiania czerwiec ZHW 

64. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Kłobuck Weryfikacja nadzoru PLW w zakresie realizacji 
rozporządzenia nr 1099-warunki ochrony zwierząt przy 
uboju 

czerwiec OZK 

65. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Cieszyn Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych 
na okoliczność postępowania wyjaśniającego w związku z 
otrzymaniem skargi na działalność podmiotu będącego pod 
nadzorem PLW. 

czerwiec OZK 

66. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Kłobuck 
 

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

czerwiec OZK 

67. Kontrola w 
trybie zwykłym 

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

czerwiec OZK 

68. Audyt  
sprawdzający 

PIW Cieszyn Audyt sprawdzający w zakresie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 

czerwiec OD 
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69. okresowa Zakłady lecznicze- 
powiat 
Zawiercie (8) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości 
stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 

czerwiec NF 

70. Audyt  
sprawdzający 

PIW Kłobuck Audyt sprawdzający w obszarze stosowania dodatków w 
produkcji Ŝywności. 

lipiec OD 

71. okresowa Zakłady lecznicze- 
powiat 
śywiec (6) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości 
stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 

lipiec NF 

72. Problemowa 
 

PIW Lubliniec Prawidłowość realizacji zapisów rozporządzenia Rady 
1/2005, kontroli CC,IRZ i dobrostanu w gospodarstwie. 
Prawidłowość realizacji programów zwalczania niektórych 
serotypów Salmonella w stadach drobiu. 
 

lipiec/  
wrzesień 

ZOZ 

73. Problemowa 
 

PIW Wodzisław Śląski Prawidłowość realizacji programu zwalczania i 
monitorowania choroby Aujeszky`ego u świń. 

lipiec/ 
wrzesień 

ZOZ 

74. Problemowa PIW Będzin Realizacja rozporządzenia nr 1099/2009 na terenie 
województwa śląskiego – warunki ochrony zwierząt przy 
uboju. 

lipiec – 
wrzesień 

ZOZ 

75. okresowa Zakłady lecznicze- 
powiat 
Gliwice (4) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości 
stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 

sierpień NF 

76. Kontrola  
problemowa 
 

PIW Lubliniec Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy Powiatowego 
Lekarza Weterynarii i Zastępcy Powiatowego Lekarza 
Weterynarii – rozliczanie czasu pracy w tym delegacji 
słuŜbowych. Prawidłowość sporządzania ocen pracowników 
PIW. Wprowadzenie zmian organizacyjnych zgodne z 
Regulaminem, Organizacyjnym PIW 

sierpień/ 
wrzesień 

AG.SP 

77. Audyt Rybnik Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

wrzesień ZHW 

78. Audyt Rybnik 
 

Terenowe Punkty Wytrawiania wrzesień ZHW 

79. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Myszków Weryfikacja nadzoru PLW w zakresie sposobu wypełniania 
przez podmioty łańcucha Ŝywieniowego oraz ich kontrola 
przez urzędowych lekarzy w rzeźniach 

wrzesień OZK 



 8 

80. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Zawiercie Weryfikacja nadzoru PLW w zakresie sposobu wypełniania 
przez podmioty łańcucha Ŝywieniowego oraz ich kontrola 
przez urzędowych lekarzy w rzeźniach 

wrzesień OZK 

81.  
Audyt 

PIW Tychy Audyt w zakresie realizacji kontroli urzędowych w obszarze 
Produkty rybołówstwa w roku 2013 i 2014 

wrzesień OD 

82. Okresowa Zakłady lecznicze- 
powiat 
Częstochowa (5), 
Tarnowskie Góry (2) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości 
stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 

wrzesień NF 

83. Audyt Bielsko-Biała Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

październik ZHW 

84. Audyt Pszczyna Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

październik ZHW 

85. Audyt Pszczyna 
 

Terenowe Punkty Wytrawiania październik ZHW 

86. Audyt Zawiercie Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

październik ZHW 

87. Audyt PIW Myszków Audyt w zakresie realizacji kontroli urzędowych w obszarze 
Produkty rybołówstwa w roku 2013 i 2014 

październik OD 

88. okresowa Zakłady lecznicze- 
powiat 
Wodzisław Śląski (6) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości 
stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 

październik NF 

89. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Lubliniec Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych 
na okoliczność postępowania wyjaśniającego w związku z 
otrzymaniem skargi na działalność podmiotu będącego pod 
nadzorem PLW. 

październik OZK 

90. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Cieszyn Weryfikacja spełnienia wymogów państw Unii Celnej. październik OZK 

91. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Będzin Weryfikacja nadzoru PLW w zakresie realizacji 
rozporządzenia nr 1099-warunki ochrony zwierząt przy 
uboju 

październik OZK 

92. Kontrola w 
trybie zwykłym 

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

październik OZK 
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93. Kontrola w 
trybie zwykłym 

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

październik OZK 

94. Kontrola 
problemowa 
 

PIW Zawiercie Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy Powiatowego 
Lekarza Weterynarii i Zastępcy Powiatowego Lekarza 
Weterynarii – rozliczanie czasu pracy w tym delegacji 
słuŜbowych. Prawidłowość sporządzania ocen pracowników 
PIW. Wprowadzenie zmian organizacyjnych zgodne z 
Regulaminem, Organizacyjnym PIW 

październik 
/listopad 

AG.SP 

95. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Tarnowskie Góry Weryfikacja nadzoru PLW w zakresie sposobu wypełniania 
przez podmioty łańcucha Ŝywieniowego oraz ich kontrola 
przez urzędowych lekarzy w rzeźniach 

listopad OZK 

96. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Tychy Weryfikacja spełnienia wymogów państw Unii Celnej listopad OZK 

97. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Tychy Weryfikacja prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
dotyczącej wysyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na 
rynki państw trzecich. 

listopad OZK 

98. Problemowa PIW Częstochowa Prawidłowość realizacji zapisów rozporządzenia Rady 
1/2005, kontroli CC,IRZ i dobrostanu w gospodarstwie. 
Prawidłowość realizacji programów zwalczania niektórych 
serotypów Salmonella w stadach drobiu. 

październik/ 
grudzień 

ZOZ 

99. Problemowa 
 

PIW Tychy Prawidłowość realizacji programu zwalczania i 
monitorowania choroby Aujeszky`ego u świń. 

październik/ 
grudzień 

ZOZ 

100. Problemowa PIW śywiec Realizacja rozporządzenia nr 1099/2009 na terenie 
województwa śląskiego – warunki ochrony zwierząt przy 
uboju. 

październik/ 
grudzień 

ZOZ 

101. Audyt Katowice Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

listopad ZHW 

102. Audyt Racibórz Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

listopad ZHW 

103. Audyt Tychy Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, 
Terenowe Punkty Wytrawiania 

listopad ZHW 

104. Audyt PIW Częstochowa Audyt w zakresie realizacji kontroli urzędowych w obszarze listopad OD 
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Produkty rybołówstwa w roku 2013 i 2014 
105. Okresowa Hurtownie 

farmaceutyczne 
produktów leczniczych 
weterynaryjnych (7) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości 
stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 

luty - listopad NF 

106. Okresowa Podmioty prowadzące 
obrót plw 
wydawanymi bez 
przepisu lekarza (10) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości 
stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 

marzec -
listopad 

NF 

107. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Rybnik Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego 
 

kwiecień 
 

OZK-HP 
 

108. Kontrola w 
trybie zwykłym 

PIW Kłobuck  Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora 
utylizacyjnego 

kwiecień 
 

OZK-HP 
 

109. Kontrola 
wewnętrzna 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Weterynarii w 
Katowicach 

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania w WIW w 
Katowicach trzech obszarów, w których w czasie kontroli 
przeprowadzonych w PIW w roku 2013 wystąpiła 
największa ilość nieprawidłowości. 

kwiecień / 
maj 

FK 
 

110. Kontrola 
problemowa 

PIW Zawiercie  Realizacja dochodów budŜetu państwa oraz wydatkowanie 
środków publicznych na zadania objęte planem finansowym 
jednostki w 2014 roku. 

czerwiec FK  
 

111. Kontrola 
problemowa 

PIW Tarnowskie Góry  Realizacja dochodów budŜetu państwa oraz wydatkowanie 
środków publicznych na zadania objęte planem finansowym 
jednostki w 2014 roku. 

czerwiec  FK 
 

112. Kontrola 
problemowa 

PIW Gliwice  Realizacja dochodów budŜetu państwa oraz wydatkowanie 
środków publicznych na zadania objęte planem finansowym 
jednostki w 2014 roku. 

lipiec 
/sierpień 

FK 
 

113. Kontrola 
problemowa 

PIW Cieszyn  Realizacja dochodów budŜetu państwa oraz wydatkowanie 
środków publicznych na zadania objęte planem finansowym 
jednostki w 2014 roku. 

lipiec 
/sierpień 

FK  
 

114. Kontrola 
problemowa 

PIW Wodzisław Śląski Realizacja dochodów budŜetu państwa oraz wydatkowanie 
środków publicznych na zadania objęte planem finansowym 
jednostki w 2014 roku. 
 

wrzesień FK 
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115. Kontrola 
problemowa 

PIW Kłobuck  Realizacja dochodów budŜetu państwa oraz wydatkowanie 
środków publicznych na zadania objęte planem finansowym 
jednostki w 2014 roku. 

wrzesień FK 
 

116. Kontrola 
problemowa 

PIW Częstochowa  Realizacja dochodów budŜetu państwa oraz wydatkowanie 
środków publicznych na zadania objęte planem finansowym 
jednostki w 2014 roku. 

październik FK 
 

117. Kontrola 
problemowa 

PIW Tychy  Realizacja dochodów budŜetu państwa oraz wydatkowanie 
środków publicznych na zadania objęte planem finansowym 
jednostki w 2014 roku. 

październik FK  
 

118. Kontrola 
problemowa 

PIW Myszków  Realizacja dochodów budŜetu państwa oraz wydatkowanie 
środków publicznych na zadania objęte planem finansowym 
jednostki w 2014 roku. 

listopad FK 
 

119. Kontrola 
problemowa 

PIW Będzin  Realizacja dochodów budŜetu państwa oraz wydatkowanie 
środków publicznych na zadania objęte planem finansowym 
jednostki w 2014 roku. 

listopad FK 

 
             
           
Sporządziła:  
B. Pawełczyk 
                    Zatwierdził:       
   
        
            lek. wet. Tadeusz Sarna 
           Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
                 w Katowicach 
 
 
           
 


